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เมื่อมีเสื่อมถอยย่อมต้องมีรุ่งเรือง วนเวียนเป็นวัฏจักรซ�้ำแล้ว 

ซ�้ำเล่ำจนกว่ำโลกนี้จะดับสูญ

ผู้ใดจะถือก�ำเนิดขึ้นมำในสถำนกำรณ์เช่นไร จะมีบทบำทส�ำคัญ

มีชื่อปรำกฏเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นเพียงฝุ่นผงท่ีล่องลอยเพ่ือรอเวลำ

แตกดับไปพร้อมกับสำมภพ นั่นก็คงต้องแล้วแต่โชคชะตำของแต่ละคน

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไร เมื่อทุกคนต่ำงต้องดิ้นรนเพื่อควำมอยู่รอด นี่คง

เป็นสัญชำตญำณที่มีเหมือนกันทั้งสิ้นไม่ว่ำจะเป็นผู้คนในยุคใดสมัยใด

หรือแม้กระทั่ง...

ผู้ที่หลงเหลือแต่เพียงดวงวิญญำณก็ตำม

 

ภำยในสถำนที่อันโอ่อ่ำงดงำมสะดวกสบำยที่ผู้คนต่ำงก็ฝันถึง 

สถำนที่อันบ่งบอกว่ำผู้ครอบครองนั้นมีศักดินำไม่ด้อยกว่ำผู้ใดในทั่วหล้ำ

อนัไพศำลน้ี...แสงคบไฟในยำมค�ำ่คนืส่องสว่ำงไปทัว่พร้อมกบัเวรยำมเดนิ

ตรวจตรำเป็นระยะไม่ได้ขำด นั่นจึงท�ำให้ผู้อยู่อำศัยมั่นใจเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ

จะไม่มีผู้ใดกล้ำย่ำงกรำยเข้ำมำท�ำอันตรำยในยำมเข้ำสู่ห้วงนิทรำได้
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ทว่ำควำมมั่นใจนั้นกลับถูกท�ำลำยลงไปในทันที เมื่อชำยหนุ่ม

เจ้ำของห้องต้องสะดุง้ตืน่ขึน้มำกลำงดกึเพรำะบำงสิง่มำสะกดิเตอืนควำม

รู้สึก

บำงสิ่ง...ที่ไม่รู้ว่ำคืออะไร

เขำค่อยๆ ยืน่มอืไปยงัอำวธุคูก่ำยทีอ่ยูร่่วมเตยีงเคยีงข้ำงมำช้ำนำน

เพรำะควำมเคยชิน อีกทั้งเพรำะถูกสั่งสอนมำว่ำไม่ให้ประมำทไม่ว่ำจะ

เป็นเวลำใด ขณะที่สำยตำกวำดมองไปในควำมมืดรอบกำยอย่ำงถี่ถ้วน 

สองขำก้ำวลงจำกเตียงช้ำๆ  

แม้รู้แก่ใจว่ำภำยนอกยังมีเหล่ำเวรยำมให้เรียกใช้ แต่ยำมนี้เขำ

กลับรู้สึกกดดันอย่ำงประหลำด

ภำยใต้สรีำตรีมดืด�ำรำวก�ำลงัถกูปกคลมุด้วยม่ำนก�ำมะหยี ่ไอเยอืก

เยน็จนหนำวสะท้ำนแผ่ลำมไปทัว่ร่ำงจนไม่สำมำรถขยบัเขยือ้นเคลือ่นไหว

หรือเอื้อนเอ่ยได้อย่ำงใจนึก จนเวลำผ่ำนไปครู่ใหญ่ชำยหนุ่มจึงกัดฟัน

รวบรวมก�ำลังร้องถำมไปกับอำกำศรอบตัว

“นั่นใคร”

เสียงของเขำก้องสะท้อนรำวกับถูกล้อมด้วยหุบผำสูงมำกกว่ำจะ

เป็นห้องนอนสีเ่หลีย่มของตนเอง แต่น่ำแปลกยิง่นกัทีแ่ม้แต่เวรยำมซึง่รบั

หน้ำทีเ่ฝ้ำอำรกัขำใกล้ชดิอยูด้่ำนนอกเพยีงเอือ้มมอืกลบัไม่มปีฏกิริยิำเลย

แม้แต่น้อย ไม่มีแม้แต่เสียงขำนรับจำกควำมมืด...

“ข้ำถำมว่ำใคร!?” แม้จะพยำยำมเปล่งเสยีงหนกัแน่น แต่หำงเสยีง

กลับสั่นสะท้ำนอย่ำงเห็นได้ชัด “หรือว่ำเป็นเจ้ำ...เป็นเจ้ำใช่หรือไม่!? 

ถ้ำใช่ก็โผล่หัวออกมำซะ!”

เขำหมุนตัวไปรอบๆ ส่งเสียงตวำดสุดก�ำลัง ขณะที่กระชำกกระบี่

เงินวำวออกจำกฝัก

“เมื่อเจ้ำมีชีวิตมีเลือดเนื้อข้ำยังไม่เคยกลัวเกรง คิดว่ำตำยไปแล้ว

เจ้ำจะท�ำอะไรข้ำได้อย่ำงนั้นหรือ หึ ก็เอำสิ ข้ำก็อยำกรู้เหมือนกันว่ำ 

เจ้ำจะท�ำอะไรข้ำได้ และจ�ำเอำไว้ว่ำถ้ำครำวนี้เจ้ำยังไม่มีปัญญำแตะต้อง
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ตัวข้ำได้อีกละก็ ข้ำเองนี่ละจะหำคนมำส่งเจ้ำไปสู่ปรโลกเอง!”

เพล้ง!

สิ้นเสียงท้ำทำย แจกันประดับที่ตั้งอยู ่บนโต๊ะมุมห้องพลันตก 

กระทบพื้นโดยไร้สำเหตุ หน้ำต่ำงซึ่งเคยปิดสนิทถูกแรงมหำศำลผลักจน

เปิดอ้ำออก สำยลมรุนแรงพดัเข้ำมำภำยในจนทกุอย่ำงกระจดักระจำยไป

ทั่ว แต่นั่นกลับไม่อำจกระตุ้นประสำทกำรรับรู้ของบุคคลอื่นๆ ได้เลย

นอกจำกผู้เป็นเจ้ำของห้องเพียงผู้เดียว

ร่ำงของเขำถูกลมหมุนลูกใหญ่หอบไปปะทะกับผนังโดยแรงจน

หมดสติโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ไม่มีโอกำสกล่ำววำจำยโสโอหัง ไม่มีโอกำส

ร้องขอ หรือมีโอกำสได้มองเห็นสิ่งที่กระท�ำกับตนแม้เพียงน้อย

สำยลมค่อยๆ สงบลง พร้อมกับสีด�ำของยำมรำตรีรวมตัวเป็น 

รูปร่ำงคล้ำยมนุษย์!

ร่ำงด�ำทะมนึนัน้ค่อยๆ ลอยอย่ำงช้ำๆ เข้ำมำยนืค�ำ้อยูต่รงหน้ำร่ำง

ที่สลบไสลไม่ได้สติ

“ข้าก็อยากจะรู้เช่นกันว่าระหว่างเจ้ากับข้า ใคร...จะได้ไปท่อง

ปรโลกก่อน หึๆ”

“ท่ำนหวำง!” 

ประตูถูกผลักออก พร้อมกับยำมรักษำกำรณ์สองคนที่โผล่เข้ำมำ

และถลำไปยงัร่ำงชำยหนุม่ทีน่อนกองอยูก่บัพืน้ไม่ได้ท�ำให้เงำด�ำนัน้สะดุง้

สะเทอืนแต่อย่ำงใด และดเูหมอืนว่ำจะไม่มผีูใ้ดรบัรูถ้งึสิง่ผดิปกตใิดๆ เลย

เช่นกัน

“ข้าจะท�าให้เจ้าต้องทกุข์ทรมานยิง่กว่าข้าเป็นร้อยเป็นพนัเท่า ถงึอยู่

ก็ไม่มีวันพบกับความสุข ต่อให้ตายก็ไม่มีทางได้หลุดพ้นจ�าเอาไว้ ฮ่าๆๆๆ”

เงำแห่งรำตรีเฝ้ำมองควำมวุ่นวำยในกำรปฐมพยำบำลชำยหนุ่ม

คู่อริอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะเลือนหำยไปพร้อมกับเสียงหัวเรำะท่ีไม่มีใครรับรู้ 

ซึ่งถ้ำจะมีผู้ใดสักคนได้ยิน ก็อำจเป็นชำยผู้นอนไร้สติผู้นั้น
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“เป็นอย่ำงไรบ้ำง เอ้อร์หลำง”

ชำยสูงอำยุซึ่งเดินน�ำผินหน้ำมำถำมไถ่ด้วยสีหน้ำเกรงๆ ท�ำให้ 

ผมต้องหยุดฝีเท้ำและละสำยตำจำกสภำพแสนสบำยตำรอบตัว หันไป 

จับจ้องเจ้ำของค�ำถำม

“ที่นี่คับแคบ หวังว่ำเจ้ำจะอยู่ได้”

ผมมองส�ำรวจบ้ำนหลังเล็กๆ ภำยในรั้วไม้กว้ำงขวำงซึ่งโดยรอบมี

แปลงผกัสวนครวัปลกูเรยีงรำย บรรยำกำศร่มรืน่น่ำอยู ่พลำงรบีสดูหำยใจ

เอำควำมสงบสขุเพยีงชัว่ครู่นีเ้ข้ำปอด ก่อนทีม่นัจะสลำยหำยไปโดยไม่ทนั

ได้รู้ตัวเหมือนกับทุกครั้ง

“ขอบคุณท่ำนลุงมำกที่ให้ที่พักกับข้ำ บ้ำนของท่ำนน่ำอยู่จนข้ำคิด

ไม่ถึง”

ผมมองทุกสิ่งรอบตัวอย่ำงชื่นชมจำกใจ เรียกได้ว่ำบรรยำกำศที่

ท้องฟ้ำแจ่มใส เสียงนกร้อง สระน�้ำเล็กๆ ที่มีดอกบัวอีกทั้งยังมีนกและ

กระรอกมำเกำะหรอืไต่ไปมำบนต้นไม้ใหญ่หลงับ้ำนไม่กลวัเกรงผูค้น ช่ำง

เป็นนำทีที่สงบสุขในช่วงชีวิตของผมเลยทีเดียว

แต่ทว่ำ...ท่ำนลุงผู้มีอุปกำรคุณกลับท�ำหน้ำม่อยลงไปทันใด

“อย่ำฝืนพูดไปเลยพ่อหนุ่ม ข้ำเป็นเพียงชำวนำจนๆ ใช้ชีวิตพอม ี

พอกิน ใครๆ ย่อมต้องอยำกอยู่ในที่สบำยๆ กันทั้งนั้น”

“ถูกของท่ำน ใครก็ต่ำงอยำกอยู่ในที่ที่สบำย” ผมยิ้มรับกับค�ำพูด

ซื่อๆ นั้น “แต่นิยำมค�ำว่ำ ‘สบาย’ ส�ำหรับแต่ละคนคงต่ำงกัน ส่วนตัวข้ำ

นั้น บ้ำนท่ำนถือเป็นสถำนที่แสนสบำยที่สุดส�ำหรับข้ำในยำมนี้แล้ว หำได้

โป้ปดไม่”

ส�ำหรบัผม แค่ตอนนีม้ทีีซ่กุหวันอน มทีี่ให้พกัผ่อนกำยใจกบัสำรพดั

เรือ่งทีจู่โ่จมไม่หยดุกน็บัว่ำเป็นยิง่กว่ำสวรรค์ทัง้นัน้ ยิง่ถ้ำเป็นทีน่ีด้่วยแล้ว 

ต่อให้เอำสวรรค์มำแลกยังไม่ยอม แต่ถ้ำจะให้ดี ส่งผมกลับบ้ำนไปเลย 

นั่นละจะดีที่สุด

“เจ้ำช่ำงเป็นคนทีแ่ปลกเสยีจริง” คณุลงุผูใ้จดพีนิจิผมอยูช่ัว่ครูก่่อน
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พูดยิ้มๆ แล้วเดินน�ำเข้ำบ้ำน ผมจึงก้ำวตำมไปช้ำๆ “นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อน

นะ เดี๋ยวข้ำเข้ำไปเตรียมข้ำวของอำหำรกำรกินสักครู่”

“ให้ข้ำช่วย...” ผมออกตัวเพรำะเกรงจะเป็นกำรใช้แรงงำนคนแก่ 

แต่คุณลงุกลบัรีบดงึตวัให้ผมนัง่ลงบนเก้ำอีก้ลำงห้องโถงเลก็ๆ แล้วโบกมอื

ปฏิเสธเป็นพัลวัน

“ไม่เป็นไร วำงใจเถอะ เห็นอย่ำงนี้ ข้ำอยู่คนเดียว ท�ำทุกอย่ำงเอง

มำจนชิน ไม่ต้องเกรงว่ำจะล�ำบำกอะไร เจ้ำอยู่ที่นี่พักผ่อนให้สบำยก็แล้ว

กัน” ว่ำพลำงคุณลุงก็เดินเร็วๆ หำยไปทำงหลังบ้ำน เล่นเอำผมอ้ำปำก

ค้ำงเพรำะจะค้ำนก็ไม่ทัน

“นัน่ส ิข้ากว่็าเจ้าแปลก” น�ำ้เสยีงและส�ำเนยีงไม่คุน้เคยดงัขึน้ข้ำงหู 

ทันทีที่ลับหลังคุณลุงผู้ใจดี ท�ำให้ผมต้องลอบกลอกตำอย่ำงเหนื่อยหน่ำย

“แต่ข้ำว่ำท่ำนแปลกกว่ำ” ผมขยับคลี่พัดออกโบกให้ตนเอง ไม่ได้

สนใจหันไปมอง

แต่เพยีงกะพรบิตำ ร่ำงของเจ้ำของเสยีงกป็รำกฏขึน้ตรงหน้ำ เรยีว

คิ้วเข้มภำยใต้เงำเลือนรำงขมวดมุ่น

“ข้าหรือแปลก”

“ถ้ำไม่แปลกแล้วท่ำนตำมข้ำมำท�ำไม” ผมขยับตัวและเบนสำยตำ

หนีห่ำงจำกใบหน้ำนั้น ด้วยกำรก้มรินน�้ำให้ตนเอง ทว่ำ...เจ้ำของใบหน้ำ

เดมิกลบัโผล่หวัทะลขุึน้มำกลำงโต๊ะ จนท�ำเอำผมชะงกัค้ำง เกอืบจะเผลอ

หลุดอำกำรสติกระเจิงออกไป!

“ก็มีแค่เจ้า  เจ้าหมาขาว กับเจ้าตัวล่องหนนั่นที่มองเห็นข้า ไม่ให้ 

ข้าตามเจ้าแล้วจะให้ตามใคร!?”

ผมทอดถอนใจ วำงถ้วยใส่น�ำ้ลงไปบนหวัโปร่งใสของร่ำงนัน้อย่ำง

ไม่เกรงใจ ในขณะที่ก้อนสีขำวๆ ซึ่งขดตัวอยู่ในถุงผ้ำมำตลอดกระโดด 

ลงบนโต๊ะ

“ข้ำไม่ใช่หมำขำวนะ ข้ำเป็นจิ้งจอก หัวหน้ำเผ่ำจิ้งจอกผู้สง่ำงำม

นำมหหูลจีงิ จ�ำเอำไว้!” มนัขูต่ะคอกตวัพองพลำงจ้องส่วนหวัทีด่จูำงเกอืบ



12   เทพอภินิหาร ตำานานอลเวง เล่ม 4 วารีสีชาด

จะเป็นหนึ่งเดียวกับอำกำศรอบตัวด้วยดวงตำลุกวำว “อย่ำคิดว่ำตำยแล้ว

ข้ำจะท�ำอะไรเจ้ำไม่ได้ ถ้ำไม่อยำกตำยรอบสองก็จงสงบปำกค�ำเอำไว้

ด้วย!”

“ส่วนข้ำเป็นมังกรกิเลนชื่อฉีหลง ครำนี้คงเรียกให้ถูกได้เสียทีนะ 

เจ้ำวิญญำณเร่ร่อน!” ฉีหลงส่งเสียงบ้ำง แต่ดูเหมือนตัวจ�ำเลยในคดีนี้จะ

ไม่มสีหีน้ำส�ำนึกหรือทกุข์ร้อนแม้แต่น้อย เขำลอยตวัขึน้นัง่ไขว่ห้ำงบนโต๊ะ

ด้วยท่ำทำงกวนประสำทสุดๆ แล้วยักไหล่น้อยๆ

“ข้าไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อน เพียงแค่จ�าอะไรไม่ได้ก็เท่านั้นเอง”

จะจ�าได้หรือไม่ได้ วิญญาณเร่ร่อนมันก็เป็นได้แค่วิญญาณเร่ร่อน

อยู่ดีละน่า

ผมละอยำกจะพูดอย่ำงนี้จริงๆ แต่เท่ำที่ลองประเมินจำกนิสัยของ

วิญญำณตนนี้แล้วคำดว่ำคงเหนื่อยเปล่ำ จึงได้แต่นิ่งเงียบ ปล่อยให้เขำ

เถียงกับเจ้ำสองตัวไป นี่ถ้ำพวกเห่ำฟ้ำเฉินเซียงมำด้วยคงชุลมุนได้อีก

เฮ่อ...พอพูดถึงสองคนนั้นแล้วรู้สึกใจหำยนิดๆ แฮะ

ตัง้แต่ออกเดนิทำงมำด้วยกนักไ็ม่เคยแยกห่ำงกนัในลกัษณะนีเ้ลย

แม้แต่ครัง้เดยีว โดยเฉพำะเจ้ำหลำนชำยทีผ่มขอให้ช่วยในเรือ่งส�ำคญัดนั

ตดิอยูก่บัท่ำนอำจำรย์ ตดิต่อกไ็ม่ได้ ซึง่ไม่น่ำแปลกใจเท่ำไรในเมือ่เรำอยู่

ห่ำงไกลถงึคนละช่วงเวลำ แถมยงัไม่รู้ด้วยซ�ำ้ว่ำป่ำนนีพ้วกเขำจะรูห้รอืยงั

ว่ำผมอยู่ที่ไหน

ไม่รู้ว่ำท่ำนอำจำรย์เล่นอะไรกับอุปกรณ์ไฮเทคของสวรรค์ กงล้อ

อะไรนั่นมันถึงได้ส่งผมมำทั้งที่ยังไม่ร้องขอสักแอะ จะใจดีและรู้งำน 

เกินเหตุไปหน่อยจนผมชักกลัว ถึงขั้นต้องให้เจ้ำหูหลีจิงช่วยเก็บเอำไว้

ชั่วครำวนั่นละ

อนัทีจ่รงิพดูถงึเรือ่งใจด.ี..ถ้ำหำกมนัจะใจดขีึน้อกีหน่อยโดยกำรส่ง

ผมไปลงจอดที่อื่นที่ดูเป็นมงคลกับชีวิตมำกกว่ำในห้องขังของศำลต้ำหลี่1 

1 หน่วยรำชกำรที่ท�ำหน้ำที่ควบคุมดูแลศำลสถิตยุติธรรม
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แล้วละก็คงจะเป็นพระคุณมำกทีเดียว

หลำยคนคงมีควำมเชื่อที่ว่ำกำรเร่ิมต้นท่ีดีย่อมน�ำมำซึ่งสิ่งดีๆ ใน

ทำงตรงข้ำม หำกกำรเริ่มต้นนั้นมีแต่สิ่งอัปมงคลมันก็ย่อมน�ำมำซึ่งสิ่ง

เดียวกัน แล้วกำรที่ผมเร่ิมเหยียบย่ำงลงบนห้วงเวลำนี้ในคุก มันคงเป็น

มงคลสูงสุดในชีวิตเลยละสิครับ

หรอืควรจะคดิว่ำนีเ่ป็นกำรสะเดำะเครำะห์ล้ำงซวยกนั กเ็หมอืนกบั

ที่มีคนเข้ำไปนอนในโลงเพื่อสะเดำะเครำะห์อะไรเทือกนั้น

ไม่สิ ถ้ำนี่มันคือกำรล้ำงซวยทำงอ้อม แล้วท�ำไมผมถึงได้วิญญำณ

เร่ร่อนควำมจ�ำเสื่อมนี่ติดมำจำกที่นั่นด้วยล่ะ!? 

นี่มัน...จุดเริ่มต้นของควำมซวยชัดๆ!

“เอำละ เลิกเถียงกันได้แล้ว” ผมเลิกคิดฟุ้งซ่ำนพลำงหันไปทำง

วญิญำณเร่ร่อนทีว่่ำ “ข้ำคดิว่ำท่ำนควรไปในทีท่ีท่่ำนควรไป หรอืไม่กก็ลบั

ไปยังที่เดิมของท่ำนเพื่อรอเวลำไปยังที่ที่ควรจะดีกว่ำ”

งำนเดิมมีกองเท่ำภูเขำเลำกำอยู่แล้ว คงไม่มีเวลำมำท�ำเร่ืองอ่ืน

แน่นอน ผมไม่อยำกโลกสวยคิดเป็นพระเอกเข้ำไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยำก

ทุกคนที่เจอหรอกนะ ในเมื่อตัวเองก�ำลังมีเรื่องทุกข์ยิ่งกว่ำ (มำก) อยู ่

ในตอนนี้

“ไม่! เจ้าจะต้องช่วยข้า!” และนี่คือค�ำตอบ ใบหน้ำซีดๆ ในเงำนั้น

ยื่นเข้ำมำใกล้

จะเอาแต่ใจอะไรขนาดนั้น!? แถมยังหลอนขั้นเทพได้อีกนะลูก

เพ่! คิดจะหลอกหลอนให้ผมประสาทกินตายหรือไง!?

“ข้ำจะช่วยอะไรท่ำนได้ ในเมื่อท่ำนตำยไปแล้วก็ควรอยู่อย่ำงคน

ตำย มำตำมข้ำก็ไม่มีประโยชน์”

คิดว่ำผมจะดีใจที่ได้ท�ำตวัเป็นหมอผมีวีญิญำณตำมตดิขึน้มำจรงิๆ 

งั้นเรอะ!?

เหอะ! ตลกละ!

ทีส่�ำคัญมนัหลอนเหมอืนมวีญิญำณอำฆำตตำมทวงแค้นยงัไงกไ็ม่รู้ 
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ไม่มีทำงเด็ดๆ

“แต่ตราบใดที่เจ้าไม่ช่วยข้า ข้าก็จะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้น!”

นั่น ให้มันได้อย่ำงนั้น ชีวิตตรูข้ำมันช่ำงมีสีสันระทึกทุกวินำทีเสีย

จริง เทพเอ้อร์หลำงเอ๋ย

“ท่ำนคงไม่คิดว่ำข้ำจะก�ำจัดท่ำนไม่ได้หำกต้องกำรใช่หรือไม่” ผม

ส่งยิ้มเยือกเย็นเป็นเชิงข่มขู่

ในเมื่อไม้อ่อนไม่ได้ผลมันก็ต้องเล่นไม้แข็งอย่ำงนี้ละ

“ข้ารู้ว่าเจ้าท�าได้” ร่ำงวิญญำณลอยตัวออกห่ำงไปเล็กน้อย “และ

ข้าเองก็รู้ว่าพวกเจ้าคงไม่ใช่ธรรมดา  อีกทั้งยังมีจุดประสงค์บางอย่างกับ

ที่นี่ ไม่แน่ว่าข้าอาจจะช่วยพวกเจ้าได้ ไม่คิดจะแลกเปลี่ยนกันหน่อยหรือ”

หัวหมอเสียด้วย ตอนมีชีวิตน่ำจะไม่เบำทีเดียว ผมจะเจอผีหลอก

ซ�้ำซ้อนไหมล่ะนี่ ถ้ำหลงเชื่อคำรมน่ะ

“วิญญำณที่จ�ำไม่ได้แม้แต่ชื่อตัวเอง จ�ำไม่ได้ว่ำตนเองหมดลม

หำยใจอย่ำงไรจะมำช่วยอะไรข้ำได้” ผมบอกตำมตรง แม้จะฟังดูท�ำร้ำย

จิตใจมำกไปหน่อยแต่ก็ต้องฝืนเล่นแรงเพื่อสลัดปัญหำนี้ ให้หลุดโดย 

เด็ดขำด

“ข้าอาจจะจ�าอะไรเกีย่วกบัตนเองไม่ได้ แต่ข้ายงัจ�าอย่างอืน่ได้ วชิา

ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านบุ๋นและบู๊ เรื่องพื้นฐาน ไปจนถึงต�าราพิชัย

สงครามการปกครองมนัยงัอยูท่ีน่ี”่ เขำจิม้นิว้ทีห่วักลวงๆ ของตนเอง “ใน

สมองข้านี่”

“จรงิหรอื” ผมมองอย่ำงไม่เชือ่ถอืไม่มปิีดบงัรกัษำน�ำ้ใจ “ถ้ำเช่นนัน้

บอกข้ำมำสิว่ำปีนี้ปีอะไร รัชสมัยใด และหวงตี้พระองค์ใด”

แน่นอนว่ำสิ่งเหล่ำนี้ผมได้ถำมจำกท่ำนลุงใจดีหลูฟำง ผู้ให้ท่ีพัก

อำหำรกำรกินเพื่อตอบแทนผมที่ช่วยเขำเอำไว้จำกกำรถูกรถม้ำเหยียบ

กลำงตลำดหลังจำกออกมำจำกสถำนที่อัปมงคลนั่นเพ่ือส�ำรวจภำยนอก 

ดังนั้นนี่จึงเป็นเพียงกำรทดสอบวิญญำณตนนี้เท่ำนั้น

“ปีน้ีเป็นปีทีส่บิสาม ศกัราชไคหวง (ค.ศ. 593) หวงตีท้รงมพีระนาม
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สุยเหวินตี้ นามเดิมคือหยางเจียน2”

แม่นเป๊ะมำก หรือว่ำ...เจ้ำนีม่นัจะแอบฟังตอนคยุกบัท่ำนลงุหลฟูำง

คนนั้น

“แล้วยังมีเหตุกำรณ์ส�ำคัญๆ อะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้บ้ำง” ผมยังคง

ซักฟอกต่อเพื่อควำมแน่ใจ เพรำะถ้ำเป็นอย่ำงที่วิญญำณตนนี้พูด บำงที

เขำอำจจะช่วยผมได้ในหลำยๆ อย่ำงสมรำคำคุย

“ปีนี้หวงตี้โปรดให้สร้างวังขึ้นที่ทางตอนเหนือของฉีโจว3 ตั้งชื่อว่า

พระราชวังเหยินโซ่วกง”

“นี่ท่ำน...” พี่ชำยท่ำนนี้ท่ำจะพอมีน�้ำยำแฮะ ใช้ได้ๆ

แต่ก็นั่นละ ยังไงก็ยังไว้ใจไม่ได้เต็มร้อยอยู่ดี เพรำะเรื่องพวกนี้ 

น่ำจะเป็นเรื่องที่รู้ๆ กันดีอยู่แล้ว

“นำยท่ำน ข้ำว่ำเรำไม่ควรรับวิญญำณตนนี้ไว้นะขอรับ รังแต่จะ

สร้ำงเรือ่งยุง่ยำกเปล่ำๆ” ฉหีลงส่งเสยีงคดัค้ำนทนัท ีดเูขำจะไม่ชอบหน้ำ

วิญญำณตำมติดตนนี้พอๆ กับหูหลีจิง

“ข้ำเห็นด้วย ถ้ำอย่ำงไรส่งไปเกิดใหม่เสียก็สิ้นเรื่อง เพรำะเมื่อถึง

ตอนนั้นต่อให้ไม่อยำกลืมก็ต้องลืมเรื่องในอดีตชำติทั้งหมดอยู่แล้ว”

“ไม่ๆ ข้าช่วยเจ้าได้นะ เจ้าชื่อเอ้อร์หลางใช่หรือไม่” วิญญำณตน

นั้นลอยมำประชิดพลำงพยำยำมคว้ำตัวผมแต่ท�ำยังไงก็ท�ำไม่ได้ ถือเป็น

วญิญำณอ่อนหดัสิน้ด ี“ข้ายนิดฟัีงเจ้าทกุอย่าง ขออย่างเดยีว ช่วยข้าตาม

หาตัวตนของข้า”

“เพรำะอะไรท่ำนจึงยึดติดและอยำกรู้ตัวตนของตัวเองนัก ในเมื่อ

ทุกสิ่งเป็นเพียงผงธุลีที่ดับสูญไปแล้ว”

ต่อให้รู้ว่ำเป็นใครมำจำกไหนหรือตำยยังไง สุดท้ำยวิญญำณก็คือ

วญิญำณ คนตำยกค็อืคนตำย แก้ไขอะไรไม่ได้อยูแ่ล้ว จะอยำกรูใ้ห้ใจเสยี

2 楊堅 Yang Jian เป็นค�ำพ้องเสียงกับนำมเดิมเทพเอ้อร์หลำง เขียนด้วยอักษรคนละตัว
3 ปัจจุบันอยู่ทำงตอนเหนือของมณฑลส่ำนซี

` -



16   เทพอภินิหาร ตำานานอลเวง เล่ม 4 วารีสีชาด

ท�ำไมอีก สู้รอเวลำไปยังที่ที่ควรไปไม่ดีกว่ำหรือไง

ผมว่ำอย่ำงน้อยมนักน่็ำจะดกีว่ำกำรลอยไปลอยมำอย่ำงนี้ไม่ใช่เหรอ

“เพราะว่า...” แม้จะเป็นเพยีงภำพเลอืนรำงเหน็ได้ไม่ชดัเจน แต่ผม

มั่นใจว่ำมองเห็นแววแห่งควำมคับแค้นที่น่ำหวำดหวั่นและน่ำกลัวเกิดขึ้น

ในชั่วพริบตำ “เพราะข้าคิดว่าข้าไม่ได้ตายโดยธรรมชาติ”

“หมำยควำมว่ำ...?” คงไม่ใช่อย่ำงที่คิดนะ ขอร้องละ ผมไม่อยำก

มีชะตำกรรมเหมือนเจ้ำเด็กแว่น ที่ส�ำคัญผมไม่มีควำมสำมำรถขนำดนั้น

ด้วย

“ข้าอาจถูกคนฆ่าตายและเจ้าต้องช่วยข้าสืบหาความจริง!”

บร๊ะแล่ว! ควำมซวยมำเยือนไอ้ตรัยอีกจนได้!!!

ม่ำยยย!! ผมขอปฏิเสธตอนนี้ยังทันม้ำยยย!?

“ท่ำนไม่รู้จริงๆ หรือว่ำตนเองเข้ำไปอยู่ในเรือนจ�ำของศำลต้ำหลี่

ได้อย่ำงไร”

ผมเขม้นมองพิจำรณำลักษณะท่ำทำงกำรแต่งตัวของวิญญำณ

ควำมจ�ำเสื่อมตนนั้นอย่ำงถี่ถ้วนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้พบกัน

เท่ำที่เห็น เขำไม่น่ำจะใช่นักโทษชั้นเลว ดูเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกิน 

คนหน่ึง หน้ำตำก็สะอำดสะอ้ำนไม่ได้ดูเลวร้ำยอะไร ไม่รู้ท�ำไมถึงไปอยู่

ในคุกหลวงนั่นได้

อย่ำงว่ำละนะ...คนเรำยังดูกันที่ภำยนอกไม่ได้ อย่ำว่ำแต่ผีไม่มี

ควำมจ�ำตนนี้เลย ไม่แน่ว่ำเรื่องของเขำอำจมีควำมซับซ้อนมำกมำยกว่ำ 

ที่คิด ซึ่งผมในตอนนี้ไม่มีทำงรู้ได้

“เกรงว่ำจะเป็นพวกลูกผู้ดีที่ ใช้อ�ำนำจบำตรใหญ่จนไปเหยียบ

ตำปลำคนที่ใหญ่กว่ำเข้ำเลยถูกส่งไปนอนคุกเล่น แล้วก็ถูกเขำจับเชือด

ตำยอย่ำงอนำถ” หูหลีจิงแทรกพลำงยิ้มเยำะ ไม่คิดรักษำน�้ำใจผู้ฟังที่หัน

ขวับไปใช้สำยตำเลเซอร์ยิงทะลุทะลวงเข้ำให้

“ข้ำก็ว่ำเป็นไปได้” ฉีหลงพยักหน้ำรับลูกด้วยอีกตน เล่นเอำ
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วิญญำณดวงนั้นถึงกับหันคอสำมร้อยหกสิบองศำมำจ้อง

ประหลำดดทีีเ่จ้ำพวกนีด้เูข้ำกนัเป็นป่ีเป็นขลุย่จนน่ำแปลกใจ แต่ที่

แย่กว่ำนั้นคือ ท่ำหันของคุณพี่วิญญำณนี่ต่ำงหำก เจ้ำมังกิก็อยู่กับผมแค่

น้ี ท�ำไมต้องแสดงอภนิหิำรหมนุควงมำซะขนำดนัน้ด้วย หรอืคดิว่ำท�ำแบบ

นั้นแล้วเจ้ำพวกบรรดำสัตว์ในคำถำจะกลัว

เอ่อ...ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นจริง ผมคงต้องรีบแจกแจงให้เขำเข้ำใจแล้ว

สินะว่ำเจ้ำพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงของแปลกธรรมดำ แต่เคยเป็น

ปิศำจกับมำรร้ำยระดับบิ๊กมำก่อน เพรำะฉะนั้นสภำพกุ๊กกิ๊กมุกข่มขู่ตื้นๆ 

แบบนี้พวกเขำคงไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้ว แต่คนที่รู้สึกน่ะ คือผมนี่!

ถึงไอ้ตรัยจะเห็นผี ถึงไอ้ตรัยจะมีฉำยำว่ำหมอผีสำมตำ และถึง

อดีตชำติไอ้ตรัยคือเทพเอ้อร์หลำงผู้ปรำบมำรมำทั่วสำรทิศ แต่ไอ้ตรัยก็

ไม่ได้มีรสนยิมประหลำดทีจ่ะชอบให้ใครมำหมนุคอโชว์ให้ดเูล่นๆ นะครบั!

“นี่พวกเจ้า!” คุณผีตำลุกวำว ท�ำท่ำคล้ำยอยำกจะเข้ำมำบีบคอ 

เจ้ำสองสตัว์เลีย้งของผม แต่กลบัชะงกัแล้วหนัขวบั ลอยปรีม่ำทำงผมแทน 

คงเพรำะเล็งเห็นแล้วว่ำอยู่ในสภำพที่ท�ำได้ยำก

เอำแล้วไง เจ้ำปำกหมำกับปำกมังกิสองตัวหำงำนให้เจ้ำนำย 

อีกแล้ว ช่ำงขยันกันเหลือเกิน!

“ถ้าข้ารู้ข้าคงไม่ให้เจ้าช่วยและคงไม่ทนฟังเจ้าพวกนี้มันพล่าม!” 

เขำพูดใส่หน้ำผมไปมือก็ชี้ไปที่เจ้ำพวกสองตัวท่ีลอยหน้ำลอยตำท�ำเป็น

ไม่รูไ้ม่ชี ้นีถ้่ำเขำเป็นคนละกผ็มคงต้องเรียกหำผ้ำเชด็หน้ำมำเชด็เอฟเฟกต์

ที่อำจจะกระเด็นมำเต็มหน้ำ

ล�ำพังธรรมดำก็หลอนอยู่แล้ว อย่ำท�ำตัวเป็นผีอำรมณ์รุนแรงได้

หรือเปล่ำ เดี๋ยวเกิดผมอำรมณ์ขึ้นไม่รู้ตัว ส่งไปเกิดใหม่ขึ้นมำจริงๆ แล้ว

จะเดือดร้อนเอำได้นะครับ!

เอ หรือจะท�ำจริงๆ ไปเลยดี...

“กล้ำดีอย่ำงไรมำกล่ำวกับนำยข้ำด้วยน�้ำเสียงเช่นนี้!” ฉีหลงลอย

วนรอบตวัก่อนจะกลำยร่ำงเป็นคนเข้ำแทรก ผลกัวญิญำณตนนัน้ออกห่ำง
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ทันที ไม่รู้ลืมไปแล้วหรือยังไงว่ำไม่ควรปรำกฏตัวออกมำ ถ้ำท่ำนลุงหลู

ออกมำเห็นเข้ำจะท�ำยังไงกัน ผมไม่อยำกลบควำมทรงจ�ำใครพร�่ำเพร่ือ 

และที่ร้ำยกว่ำนั้น ถ้ำท่ำนลุงเกิดช็อกเป็นอะไรขึ้นมำมันจะบำปกรรม

เปล่ำๆ อีกด้วย

“เจ้า!?” คุณพีว่ญิญำณออกอำกำรตดิอ่ำงทนัททีีเ่หน็อทิธฤิทธิข์อง

เจ้ำมังกิอย่ำงจังหน้ำจนถึงกับแข็งค้ำงลอยอยู่กลำงอำกำศ

เออนะ ไม่รู้จะบอกว่ำน่ำตลกหรืออะไรดี

“ท่ำนยงัไม่ได้ตอบข้ำว่ำ ท่ำนจ�ำไม่ได้เลยหรือว่ำเข้ำไปอยู่ในคกุนัน่

ได้อย่ำงไร” ผมรีบดึงกลับเข้ำเรื่องพลำงโบกมือไล่ฉีหลงให้ถอยไปห่ำงๆ 

ชั่วครำว ก่อนที่จะไม่ได้เรื่องได้รำวอะไรมำกไปกว่ำกำรผลัดกันแสดง

ปำฏิหำริย์

“เท่าที่จ�าได้ข้าก็อยู่ที่นั่นแล้ว” คุณวิญญำณหันมำตอบ แต่สำยตำ

ไม่วำยเหล่มองฉีหลงที่ถอยมำยืนอยู่ด้ำนหลังผม “ข้าไม่รู้ว่าข้าเข้าไปได้

อย่างไรหรือตายได้อย่างไร รวมทั้งว่าตัวเองเป็นใคร ท่ีส�าคัญจะออกไป

ไหนก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหน จนเจ้าปรากฏตัว ข้าจึงได้

ออกมาพบกับแสงสว่างอีกครั้ง”

“ถ้ำเช่นนั้นก็อย่ำงที่ข้ำบอก...ข้อสันนิษฐำนแรกคือเจ้ำตำยในคุก

นั่นละ” หูหลีจิงยังยืนยันควำมคิดเดิมขณะยกขำหลังขึ้นเกำหลังหูด้วย

ท่ำทำงสุดชิล

“ข้ำเห็นด้วย” ผมพยักหน้ำช้ำๆ

เคยได้ยินมำว่ำคนเรำตำยที่ไหนก็ย่อมยึดติดอยู่กับที่แห่งนั้น ไม่

อย่ำงนั้นคงไม่มีควำมเชื่อเรื่องพิธีเชิญวิญญำณคนตำยเกิดขึ้น เพรำะ

ฉะนั้นข้อสันนิษฐำนนี้ย่อมมีทำงเป็นไปได้มำกกว่ำห้ำสิบเปอร์เซ็นต์

“แล้วอย่างไร” คุณวิญญำณท�ำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด

“เรำก็ต้องหำทำงสืบว่ำก่อนหน้ำนี้มีใครที่มีลักษณะอย่ำงท่ำนเสีย

ชวีติในคกุหรอืว่ำถกูจบัขงัไว้ทีน่ัน่บ้ำง ซึง่ไม่น่ำจะยำกอะไร” นำนๆ ไปชกั

รู้สึกเหมือนตัวเองกลำยเป็นเหมือนเจ้ำเด็กแว่นหรือเจ้ำเต้ียห่ืนกำมท่ี
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เอำแต่พร�่ำชื่อปู่คนนั้นเข้ำไปทุกที ตกลงผมเลิกตำมหำเซียนเซิงเซียวแล้ว

มำด�ำรงชีพเป็นนักสืบไปเลยดีไหม

“เรื่องของท่ำนตกลงกันได้แล้ว ครำนี้มำท่ีเร่ืองของข้ำบ้ำงดี

กว่ำ” ต่อให้คิดว่ำน่ำปวดหัวแค่ไหน ในเมื่อเป็นหน้ำที่ในเมื่อรับปำกเขำ 

ไว้แล้วมันก็ต้องท�ำละนะ

“เจ้าจะให้ข้าช่วยอะไร” คุณวิญญำณลอยตัวขึ้นนั่งบนโต๊ะด้วยท่ำ

ไขว่ห้ำง เชิดหน้ำดูหยิ่งผยองอันเป็นท่ำเบสิกของเขำ

“ข้ำเพียงอยำกถำม...” ผมเริ่ม “เท่ำที่จ�ำได้ ท่ำนคิดว่ำเมืองนี้มี 

สิ่งของแปลกๆ หรือคนแปลกๆ อยู่บ้ำงหรือไม่”

ประเมินจำกที่ผ่ำนๆ มำ ที่ที่ผมโผล่มำมักจะต้องเป็นสถำนที่หรือ

มบีคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัเซยีนเซงิเซยีวอยูอ่ย่ำงแน่นอนทีส่ดุ ถงึตอนนีผ้มจะ

ยงัไม่รูส้กึอะไรแต่ถำมไว้กไ็ม่เสยีหำย อกีอย่ำงไม่แน่ว่ำเจ้ำเทยีนอวีม่นัอำจ

จะเล่นอะไรจนท�ำให้ผมไม่สำมำรถรับรู้ถงึเหล่ำเซยีนกเ็ป็นได้ เพรำะฉะนัน้

คงต้องสืบถำมกันแบบบ้ำนๆ อย่ำงนี้ไม่มีทำงเลือกอื่นแล้ว

แต่ที่ค่อนข้ำงแน่ใจด้วยเซนส์ที่อธิบำยไม่ได้ก็คือ เซียนเซิงเซียวท่ี

ตำมหำจะต้องมีอะไรบำงอย่ำงเกี่ยวข้องกับวิญญำณตนนี้และศำลต้ำหลี่

ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่งชัวร์!

“แปลกที่ว่าคือแบบไหนเล่า” คุณพี่ซีดนิ่วหน้ำซีดๆ สมสถำนะของ

ตน พลำงเอียงคอบ่งบอกว่ำสงสัยจริงไม่ได้แสร้งแกล้งกวน ผมจึงนิ่งคิด

หำนิยำมควำมแปลกนั้นอยู่ครู่หนึ่ง

“ก็อย่ำงข้ำ หรือพวกเขำอย่ำงไรเล่ำ” คิดว่ำคงแปลกพอในสำยตำ

คนหรือวิญญำณธรรมดำอย่ำงเขำน่ะนะ

พี่ซีดกะพริบตำปริบๆ มองพวกเรำสลับไปมำแล้วท�ำท่ำคิดบ้ำง

“อืม ก็พอมีอยู่บ้าง” เขำยกมือขึ้นลูบคำง ตำจ้องมองเพดำน

“มีหรือ!?” ผมเผลออุทำน ในขณะที่อีกฝ่ำยพยักหน้ำ

“เท่าที่จ�าได้ ขุนนางท้องที่ชื่อ ซินต่าน เขาชื่นชอบวิชาไสยศาสตร์ 

ว่ากันว่าบ้านเขามีของประหลาดและสิ่งวิเศษเก็บสะสมอยู่พอสมควร  
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อีกทั้งยังชอบชุบเลี้ยงพวกนักพรตที่มีคาถาอาคม”

“แล้วเขำมีควำมเกี่ยวข้องกับศำลต้ำหลี่หรือไม่”

“รูส้กึเขาจะเคยมตี�าแหน่งเป็นขนุนางของศาลต้าหลีแ่ต่ถกูย้ายไป” 

พี่ซีดตอบเรื่อยๆ ก่อนจะเลื่อนสำยตำจับจ้องผม ตีสีหน้ำจริงจัง “พวกเจ้า

ก�าลังตามหาอะไรกันแน่”

“ท่ำนรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์” ผมตัดบท “ข้ำว่ำท่ำนสนใจตัวท่ำน 

ดีกว่ำ”

วิญญำณตนนี้รู้รอบเสียจนถ้ำไม่บอกว่ำควำมจ�ำเสื่อมผมก็คงไม่มี

ทำงรู้ ชักน่ำสนใจว่ำตกลงเขำเป็นใครกันแน่

“แน่นอนข้าต้องสนอยูแ่ล้ว” เขำตอบทนัทพีลำงลอยตวัขึน้เลก็น้อย 

“สนว่าเมื่อใดเจ้าจึงจะพาข้าไปตามหาตัวตนของข้า”

“ข้ำว่ำก่อนถึงตอนนั้นท่ำนควรบอกก่อนว่ำจะให้ข้ำเรียกขำนท่ำน

ว่ำอย่ำงไร” คงไม่คิดว่ำจะให้เรียก ‘พี่ซีด’ จริงๆ หรอกใช่ไหมครับ

“แล้วแต่เจ้า...” เขำบอกปัดเหมอืนไม่ใส่ใจ “จะชือ่ไหนกเ็หมอืนกนั 

ในเมื่อมันไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของข้า”

หำกจะพูดเรื่องชื่อที่แท้จริง คนเรำเมื่อตำยไปแล้วมันก็ไม่เหลือ

อะไรที่เป็นจริงทั้งนั้น แต่ในเมื่อนี่ไม่ใช่เวลำมำอบรมหลักสัจธรรม ผมจึง

มองข้ำมค�ำพูดของเขำไป

“เช่นนั้นข้ำเรียกท่ำนว่ำ ‘เฉิงนั่ว’ ก็แล้วกัน” ผมบอกชื่อที่เพิ่งนึกได้

สดๆ ร้อนๆ ซึ่งหนึ่งในควำมหมำยของค�ำนี้ คือ ‘ค�ามั่นสัญญา’

“เฉิงนั่ว? ท�าไมเรียกข้าอย่างนั้น”

อ้ำว ไหนบอกไม่สนใจไงครับ จะอยำกรู้ไปท�ำไม

“ข้ำกับท่ำนเรำต่ำงผูกติดอยู่กับควำมมุ่งมั่นที่จะท�ำให้ได้ตำมที่พูด 

เพรำะฉะนั้นมันจะได้เป็นเครื่องเตือนใจเรำว่ำจะต้องรักษำสัจจะที่ให้ไว้

อย่ำงไรเล่ำ ท่ำนช่วยข้ำ ข้ำช่วยท่ำน ยุติธรรมดีจริงหรือไม่”

เขำนิ่งฟังแล้วค่อยพยักหน้ำรับง่ำยดำยกว่ำที่คิด “อืม ก็ดี”

“เอ้อร์หลำง กับข้ำวเสร็จแล้ว ขอโทษที่ท�ำให้ต้องรอนำน...” เสียง
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ของท่ำนลุงหลูดังขึ้น ก่อนที่ท่ำนจะก้มหน้ำก้มตำก้ำวพรวดเข้ำมำในโถง

รับแขกเล็กๆ นี้

“ท่ำนลุง!”

ผมอ้ำปำกค้ำงด้วยควำมตกใจ ขณะที่ทุกชีวิตในห้องหยุดชะงัก

รำวกับถูกสตัฟฟ์ เมื่อท่ำนลุงเงยหน้ำขึ้นแล้วพบกับภำพแปลกประหลำด

ในห้อง คนที่มีหัวสีเงินแต่งตัวประหลำด หมำจิ้งจอกสีขำวอีกตัว กับ

วญิญำณอกีตนที่ไม่แน่ใจว่ำสำมำรถปรำกฏกำยได้หรอืยงั มนัคงเหลอืรบั

พอดูส�ำหรับผู้สูงอำยุคนหนึ่ง

“นะ...นะ...นั่น!?”

พูดยังไม่ทันจบ คุณลุงพลันหงำยหลังตึงไปทันที!

ซวย (อีก) แล้ว ไอ้ตรัย!

 

เสียงพูดคุยและบรรยำกำศเริงรื่นย่ำนร้ำนค้ำในตลำดใจกลำง

เมืองต้ำซิง4 นับเป็นบรรยำกำศที่หำได้ยำกส�ำหรับผม เพรำะต้ังแต่ต้อง

ออกท่องเวลำตำมหำสิบสองเซียน แต่ละยุคที่ผมเผลอหลุดเข้ำไปมักจะ

เป็นช่วงทีก่�ำลงัเกดิทกุข์เขญ็ บ้ำนเมอืงระส�ำ่ระสำย เพิง่มทีีน่ีท่ีผ่มโผล่มำ

ในช่วงทีบ้่ำนเมอืงก�ำลงัเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุ ภำยใต้กำรปกครองของ

หวงตีห้รอืกค็อืฮ่องเต้ ผูท้รงทศพธิรำชธรรมพระองค์หนึง่ในประวตัศิำสตร์

จีนเช่น สุยเหวินตี้หยางเจียน

ภำพผู้คนที่ยิ้มแย้มแลกเปลี่ยนค้ำขำยสินค้ำแปลกตำหลำกหลำย

ท�ำให้ผมลืมเรื่องทุกข์ใจไปได้ชั่วครู่ โดยเฉพำะเรื่องที่เพิ่งเกิดสดๆ ร้อนๆ 

ที่บ้ำนลุงหลูฟำง ยังดีที่ลุงแกไม่เป็นอะไรมำก แค่จัดกำรรักษำรอยฟกช�้ำ 

ปรับควำมทรงจ�ำนิดหน่อยเป็นอันจบ

สรุปได้ว่ำตลอดเวลำที่อยู่ที่นี่ผมก็คงต้องอำศัยกับคุณลุงแกไป

พลำงๆ ก่อน อันที่จริงจะแยกตัวไปเลยก็ได้ แต่เห็นลุงหลูอยู่คนเดียวแล้ว

4 เมืองหลวงของรำชวงศ์สุย
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อดนึกสงสำรไม่ได้ เห็นว่ำลูกชำยคนเดียวถูกเกณฑ์แรงงำนไปสร้ำง 

พระรำชวงัทีฉ่โีจว ไม่รูเ้ป็นตำยร้ำยดยีงัไง ส่วนตวัผมกไ็ด้แต่สร้ำงเรือ่งว่ำ

เป็นบณัฑติทีเ่ดนิทำงมำเสีย่งโชค เผือ่จะได้สอบเข้ำรบัรำชกำรกบัเขำบ้ำง

อะไรบ้ำงไปเรื่อย คุณลุงแกเลยใจดีให้ที่พัก คนสมัยนี้น�้ำใจล้นเหลือต่ำง

กับยุคผมไกลโข

“นี่เรำจะไปที่ไหนกันหรือเอ้อร์หลำง” เสียงจิ้งจอกน้อยซึ่งกลับ

เข้ำไปซุกอยู่ในถุงผ้ำดังขึ้นเบำๆ พอให้ได้ยิน

“ข้ำจะลองไปทีศ่ำลต้ำหลีด่”ู ผมตอบด้วยเสยีงเบำพอกนั พยำยำม

ไม่ขยับปำกให้เป็นที่สังเกตว่ำก�ำลังพล่ำมอยู่คนเดียว “จำกนั้นค่อยไปที่

บ้ำนของซินต่ำน ขุนนำงที่เฉิงนั่วพูดถึง”

“ไปศาลต้าหลี่  สืบเรื่องของข้าหรือ” เฉิงนั่วซึ่งหำยตัวไปหลังจำก

ลุงหลูเป็นลมอยู่ๆ ก็โผล่มำ ท�ำให้หำงคิ้วของผมเผลอกระตุกเล็กๆ เกือบ

จะได้ส่งวญิญำณไปเกดิใหม่ขึน้มำอยูแ่ล้วถ้ำไม่นกึขึน้ได้ว่ำรบัปำกไปว่ำจะ

ช่วย

“ถูกต้อง”

“แล้วเจ้าจะเข้าไปได้อย่างไร” เขำยังคงซักต่อ

“เจ้ำควำมจ�ำเสื่อมหรืออย่ำงไร เรำออกมำจำกท่ีนั่นยังไงก็เข้ำไป

อย่ำงนั้นอย่ำงไรเล่ำ” หูหลีจิงช่วยตอบแทน ดูเหมือนเขำจะลืมไปแล้ว

เหมือนกันว่ำเฉิงนั่วควำมจ�ำเสื่อม

ว่ำแต่พูดถึงเรื่องควำมจ�ำเสื่อม มุกนี้มันคุ้นๆ เหมือนเจ้ำเทียนอวี่

มันเคย...

“ไม่ใช่ข้า”

อ้อเหรอ งั้นถ้าไม่ใช่...

เดี๋ยวนะ! เมื่อครู่นี้!?

“ใช่แล้ว  พวกเจ้าหายตัวได้นี่” เสียงของเฉิงนั่วเรียกสติที่กระเจิง

ของผมให้กลบัมำอยูก่บัปัจจบุนัในทีส่ดุ พอเงยหน้ำขึน้อกีครัง้กพ็บว่ำตรง

หน้ำคือประตูของศำลต้ำหลี่ หน่วยงำนสูงสุดที่ดูแลฝ่ำยตุลำกำรศำล
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ยุติธรรมในสมัยนี้

แน่ทีส่ดุว่ำสถำนทีแ่ห่งนีย่้อมมทีหำรรกัษำกำรณ์อยูไ่ม่น้อย เพรำะ

ฉะนั้นก็หำจังหวะเนียนๆ แวบเข้ำไปก็แล้วกัน

“หยุดก่อน พวกท่ำนจะไปไหน!?”

ผมชะงักเมื่อมองเห็นชำยหน้ำเคร่งเครียดในชุดนักรบ มือถือ

กระบองอันใหญ่ยืนขวำงหน้ำประตู ส่วนเฉิงนั่วยังคงลอยตัวอยู่ด้ำนหลัง

“เทพเฝ้ำประตหูรือ” ผมเปรยเบำๆ เดำเอำจำกลกัษณะทีเ่หน็ ก่อน

ก้มหัวค�ำนับประสำนไมตรี “ข้ำขอเข้ำไปท�ำธุระส�ำคัญเพียงชั่วครู่ หวังว่ำ

ท่ำนจะอนุญำต”

“ขออภยัด้วย ข้ำคงให้ท่ำนเข้ำไปไม่ได้” เขำตอบด้วยท่ำทนีอบน้อม

ประนีประนอมไม่ต่ำงกัน คงมองออกว่ำแท้จริงผมเป็นใคร

“ข้ำเพียงจะช่วยเหลือวิญญำณตนนี้และจะไม่ท�ำเรื่องวุ่นวำย หวัง

ว่ำท่ำนคงเมตตำ” ผมปรำยตำไปยังดวงวิญญำณที่ติดตำมพลำงส่งยิ้ม 

กดดันเล็กๆ

“พวกข้ำต้องท�ำตำมหน้ำที่ ต้องขออภัยท่ำนด้วย เทพเอ้อร์หลำง” 

เทพเฝ้ำประตูยังคงยืนกรำนหนักแน่น

“ท่ำนคงไม่คิดจะให้ข้ำใช้ไม้แข็งกระมัง” ผมพูดต่อนิ่มๆ แต่แฝง

แววเอำจรงิ เรือ่งใช้ก�ำลงัท�ำนองนีเ้ทพเอ้อร์หลำงท�ำบ่อยเพยีงแต่ไม่มีใคร

รู้ก็เท่ำนั้น หรือถึงจะรู้ก็คงไม่มีใครกล้ำพูด

“ท่ำนเป็นเทพคุมกฎ น่ำจะรู้ดีว่ำกำรรักษำกฎระเบียบนั้นส�ำคัญ

เพียงใด”

อันนั้นก็พอเข้ำใจอยู่ ถ้ำงั้นก็ช่วยไม่ได้

“ก็ได้” ผมพยักหน้ำให้กับควำมหนักแน่นไม่มีหวั่นไหวของเทพ

คุ้มครองประตู แล้วก้ำวถอยออกมำง่ำยๆ

“นี่ท�ำไมเจ้ำยอมง่ำยดำยอย่ำงนั้น นึกว่ำจะได้ออกแรงเสียแล้ว” 

หูหลีจิงส่งเสียงผิดหวังเมื่อออกมำพ้นรัศมีของเทพองค์นั้น

“เป็นอย่ำงทีเ่ขำบอก ข้ำเป็นเทพคมุกฎ กำรท�ำให้เขำล�ำบำกใจย่อม
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ไม่ดี” ใช่แล้ว เป็นไปได้ผมไม่อยำกสร้ำงควำมเดือดร้อนล�ำบำกใจให้ใคร

โดยไม่จ�ำเป็น และตอนนี้มันก็ไม่ได้มีควำมจ�ำเป็นขนำดนั้นเสียด้วยสิ

“แล้วเจ้าจะไม่ช่วยข้าแล้วหรือ” เฉิงนั่วจ้องหน้ำผมเขม็ง คงกะว่ำ

ถ้ำผมตอบรบัจะได้เข้ำมำหกัคอได้สะดวกรวดเร็วไม่ปล่อยให้หนทีนัละมัง้

สงสัยคงลืมฟังว่ำเมื่อครู่เทพเฝ้ำประตูเรียกขำนผมว่ำยังไง คิดว่ำ

เทพเอ้อร์หลำงจะถกูผฝึีกหดัหกัคอตำยง่ำยๆ งัน้เหรอ ชวีติคงไม่น่ำอนำถ

ขนำดนั้นมั้งครับ!?

“ข้ำช่วยแน่” ผมบอกเรียบๆ พลำงหันไปมองสถำนท่ีอันเป็นท่ี

ซุกซ่อนปริศนำตัวตนที่แท้จริงของเฉิงนั่ว และอำจจะมีเซียนเซิงเซียวรวม

อยู่ด้วยก่อนจะยกรอยยิ้ม “แต่ด้วยวิธีอื่น...”

 

“นี่เจ้าเป็นเทพหรอกหรือ”

ผมเหลือบมองวิญญำณที่ก�ำลังลอยไปลอยมำรอบตัวแล้วถอนใจ

ออกมำเป็นรอบที่ล้ำน ได้แต่พยักหน้ำน้อยๆ ให้กับควำมรู้สึกช้ำเป็น 

เต่ำคลำนของเฉิงนั่ว

มำจนป่ำนนี้แล้วเพิ่งจะมำทัก เชื่อเขำเลย แถมยังทักด้วยท่ำทำง

เฉยสนิทอีกด้วย...ถำมหน่อยเถอะ จิตใจหมอนี่ท�ำด้วยอะไรกัน ช่วยตกใจ

สักนิดให้เหมือนคนธรรมดำทั่วไปน่ะเป็นไหม!?

อ้อ หรือว่ำเพรำะไม่ใช่คนอยู่แล้วเลยไม่ตกใจที่รู้ว่ำผมเป็นเทพ

“แล้วท�าไมเจ้าถงึเข้าไปในศาลต้าหลี่ไม่ได้ เทพคุม้ครองประตอูะไร

นั่นมีอ�านาจมากกว่าเจ้าเช่นนั้นหรือ”

ผมหยดุมอืทีก่�ำลงัถอืตะเกยีบคบีอำหำรใส่ปำกพอเป็นพธิ ีก่อนจะ

วำงมนัลง สำยตำกวำดไปยงับรรยำกำศครกึคร้ืนภำยในร้ำนอำหำรซึง่ตัง้

อยู่ริมทำงสัญจร แล้วจึงเงยหน้ำขึ้นพูดกับเฉิงนั่วตรงๆ

“นั่งลงสิ”

เขำกะพริบตำสองสำมทีบ่งบอกอำกำรงุนงง แล้วยกนิ้วชี้ไปที่

ตนเอง
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“ข้า?”

ผมพยักหน้ำยืนยัน ใช้สำยตำบอกให้เขำนั่งลงที่เก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำม

หลังจำกท�ำท่ำทำงงงๆ ชั่วครู่ เขำก็ยอมท�ำตำมแต่โดยดี แต่เพียง

ก้นแตะลงบนเก้ำอี้ เสี่ยวเอ้อร์คนหนึ่งก็เดินตรงเข้ำมำที่โต๊ะด้วยสีหน้ำ 

ยิ้มแย้ม

“นำยท่ำนท่ำนนี้จะรับอะไรดีหรือขอรับ”

“เจ้ำ...” เฉงินัว่มองหน้ำเสีย่วเอ้อร์คนนัน้ ยกนิว้ชีต้วัเองอกีครัง้เมือ่

พบกบัรอยยิม้และสำยตำตัง้ค�ำถำมแบบซือ่ๆ ทีส่่งไปทำงเขำโดยตรง “ถำม

ข้ำหรือ”

รอยยิม้กำรค้ำของเสีย่วเอ้อร์ชะงกัเลือ่นหลดุไปชัว่เสีย้ววนิำท ีมอง

จำกสำยตำนั่นไม่บอกก็พอรู้ได้ว่ำคงมีข้อสงสัยและไม่แน่ใจในตัวลูกค้ำ 

คนนี้ไม่น้อย แต่ก็ยังพยักหน้ำรักษำรอยยิ้มและมำรยำทไว้เป็นอย่ำงดี

“ขอรับ ไม่ทรำบว่ำ...”

“เขำเป็นสหำยของข้ำเอง เจ้ำเอำข้ำวต้มกบัผดัผกัมำเพิม่กน่็ำจะพอ” 

ผมรีบบอกก่อนเฉิงนั่วจะถูกเตะส่งออกไปนอกร้ำนข้อหำพูดจำไม่รู้เรื่อง

เสีย่วเอ้อร์หนัมำมอง พยกัหน้ำยิม้รับแล้วรบีหมนุตวัเดนิจำกไป แต่

หำงตำยังไม่วำยเหล่มองไปที่สีหน้ำเอ๋อๆ ของท่ำนสหำยเฉิงนั่วซึ่งตอนนี้

ร่ำงกำยของเขำแจ่มชัดมีตัวตนอยู่ในแสงสว่ำงตรงหน้ำผม

“เจ้ำท�ำให้เขำเห็นข้ำ?”

หัวไวมำกครับ ขอยกนิ้วให้

“เพียงชั่วครำว” ผมหยิบตะเกียบขึ้นมำถืออีกครั้ง มองดูอำหำรใน

จำน ไม่ได้สนใจสีหน้ำมึนงงของเขำ “ท่ำนคงไม่คิดว่ำข้ำอยำกเป็นคนบ้ำ

นั่งพูดอยู่คนเดียวในสำยตำผู้อื่น”

เมื่อเหลือบมองหลังจบประโยค ก็เห็นเฉิงนั่วก�ำลังสัมผัสเนื้อตัว

ของตนเองด้วยท่ำทำงตื่นๆ เรียกสำยตำจำกคนรอบข้ำงได้ไม่น้อย ซึ่ง

แม้แต่ผมยังอดหลุดข�ำไม่ได้จนต้องคีบผัดผักยัดเข้ำปำกเพื่อเก็บอำกำร

เอำไว้
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“ถ้ำเจ้ำท�ำได้อย่ำงนี้ท�ำไมไม่ท�ำตั้งแต่แรกเล่ำ!?”

เอ๊ำ! สรุปว่ำผมผิดเองหรอกเหรอเนี่ย!?

“ยงัไม่ถงึเวลำจ�ำเป็น” ผมตอบห้วนๆ แล้วยืน่ตะเกยีบไปทีจ่ำนผดัผกั

ที่รสชำติอร่อยใช้ได้ ไม่รู้เป็นเพรำะไม่ค่อยได้แตะอำหำรอย่ำงจริงๆ จังๆ 

หรือเพรำะว่ำมันอร่อยจริงๆ เพรำะงั้นขอลองพิสูจน์อีกค�ำก็แล้วกัน

“นีเ่จ้ำ!” เสยีงแขง็ๆ พร้อมกบัทีอ่กีฝ่ำยคว้ำข้อมอืไปบบีแน่นท�ำให้

ผมเงยหน้ำขึ้นจ้อง

“ส่วนเรื่องที่ท่ำนถำมเมื่อครู่ ค�ำตอบคือ เพรำะมันเป็นกฎ”

ค�ำพูดเรียบๆ ของผมส่งผลให้สีหน้ำเป็นฟืนเป็นไฟของเฉิงนั่ว 

ผ่อนคลำยลง เหลือเพียงควำมงุนงงคล้ำยตำมสถำนกำรณ์ไม่ทัน

“กฎอะไร”

ผมดึงแขนออกจำกมือเขำซึ่งยอมคลำยออกแต่โดยดี แล้ววำง

ตะเกียบลง รู้สึกหมดอำรมณ์ (กิน) ทันที

“สถำนที่ที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นควำมตำย สถำนที่พิพำกษำ

ก�ำหนดชะตำมนุษย์เช่นทีศ่ำลต้ำหลีน่ัน่ หำกไม่มกีจิธรุะส�ำคญั หรอืหนงัสอื

ค�ำสั่งจำกเบื้องบนอย่ำงเป็นทำงกำร ไม่ว่ำเป็นเทพย่ิงใหญ่มำจำกไหนก็

ห้ำมเข้ำไปยุ่มย่ำม”

“แต่เจ้ำก็เคยเข้ำมำแล้ว อีกทั้งยังออกมำได้ไม่เห็นมีปัญหำ”

“นั่นมันต่ำงกัน”

จะให้มำย้อนร�ำลกึควำมหลงัเล่ำเรือ่งย้อนควำมว่ำโดนส่งข้ำมเวลำ

ไปมำเป็นว่ำเล่นมันก็คงจะดูเว่อร์และเสียเวลำสิ้นเปลืองพลังงำนมำกไป

หน่อย เพรำะฉะนั้นก็ตัดบทมันง่ำยๆ อย่ำงนี้ละ “เอำเป็นว่ำเรำคงต้องหำ

ทำงเข้ำไปในศำลต้ำหลี่ด้วยวิธีที่ไม่ต้องออกแรงหรือท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่

โตจะดีกว่ำ”

“แล้วมันวิธีอะไรกันเล่ำ!?”

“...” 

ผมไม่ตอบ ได้แต่มองผ่ำนเลยไปทำงด้ำนหลังของเขำซึ่งเป็น 
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ทำงเข้ำร้ำนรมิทำงแห่งนี ้มลีกูค้ำใหม่เป็นชำยสองคนท่ำทำงภมูฐิำนก�ำลงั

เดินตำมกันเข้ำมำ โดยมีเสี่ยวเอ้อร์รีบวิ่งไปต้อนรับ

“ใต้เท้ำจ้ำว ใต้เท้ำหลี่ วันนี้พวกท่ำนทำนอะไรดีขอรับ” เสียง

สนทนำดงัมำเข้ำหโูดยไม่ต้องพยำยำม เพรำะคนคูน่ัน้นัง่ลงตรงโต๊ะใกล้ๆ 

ทำงด้ำนหลังของเฉิงนั่วพอดี

“เหมือนเดิมก็แล้วกัน” คนที่ดูมีอำวุโสกว่ำสั่งเรียบๆ แล้วจึงหันไป

สนทนำ “เป็นอย่ำงไรบ้ำงน้องยวน ได้ยินว่ำเจี้ยนเฉิง ลูกชำยเจ้ำก�ำลังหำ

อำจำรย์คนใหม่มำสอนหนังสือหรือ”

“ใช่แล้วละ” ชำยหนุ่มอีกคนตอบ กะอำยุแล้วน่ำจะไม่เกินสี่สิบ  

รูปร่ำงลักษณะของเขำดูโดดเด่นเป็นที่สะดุดตำจนหลำยคนต้องเหลียว

มองแม้ก�ำลังตีสีหน้ำเคร่งเครียดก็ตำม “ลูกคนนี้เอำแต่ใจไม่รู้จักโต นี่ก็

สิบสองแล้วยังท�ำอะไรไม่ได้เร่ืองสักอย่ำง ฤทธิ์เดชมำกจนเหล่ำอำจำรย์

ทนไม่ไหวลำออกไปหลำยคน ข้ำก็ไม่รู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไร”

“เขำว่ำเดก็ซนคอืเดก็ฉลำด” คูส่นทนำหวัเรำะเบำๆ ขณะยกน�ำ้ชำ

ขึ้นจิบ “ข้ำสิมีลูกสำวอยู่คนเดียวก็แก่นแก้วผำดโผนเหมือนเด็กผู้ชำยจน

ไม่มีผู้ใดเอำอยู่ น่ำเสียดำยที่ข้ำมีลูกตอนอำยุมำกแล้ว และแม่ของนำงก็

ดันมำจำกไป ข้ำก็จนปัญญำเช่นกัน เจ้ำยังโชคดีที่บรรดำฟูเหรินต่ำงมี

ลูกชำยให้...”

“นี่!” อำกำรสะกิดยุกยิกของคนตรงหน้ำท�ำให้ผมต้องละควำม

สนใจจำกกำรแอบฟังแล้วหนักลบัมำ “เจ้ำจะสนใจพวกเขำท�ำไม ไม่ได้ยนิ

ที่ข้ำถำมหรืออย่ำงไร”

“เพรำะพวกเขำจะช่วยเรำได้อย่ำงไรเล่ำ” ผมผ่อนเสยีงเป็นกระซบิ

เดำไม่ผิดสองคนนี้คงเป็นจ้ำวชว่อ ส้ำวชิง5 แห่งศำลต้ำหลี่ และ 

ถังกั๋วกง6 หลี่ยวนผู้โด่งดังคนส�ำคัญในยุครำชวงศ์สุยสืบต่อไปจนถึงยุค

5 ต�ำแหน่งขุนนำงในที่นี้เทียบเท่ำได้กับผู้พิพำกษำ
6 ชื่อต�ำแหน่งบรรดำศักดิ์ระดับกงเทียบชั้นได้กับเจ้ำพระยำ ส่วนหลี่ยวนคือชื่อแซ่จริง
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รำชวงศ์ถัง

แต่เรือ่งน้ันคงไม่ส�ำคญั ในเมือ่ผมไม่มทีำงเข้ำไปเกีย่วข้องกบัอะไร

วุ่นวำยชวนปวดตบัสบัประวตัศิำสตร์ให้ป่วนป่ันนัน่ได้อกี แผ่นดนิยำมนีอ้ยู่

ในช่วงสงบสขุมนัจงึไม่ใช่เวลำของวรีบรุุษอย่ำงพวกเขำจะได้ออกโรงและ

ไม่ใช่เวลำของผมด้วย ยิ่งกว่ำนั้นก็คือสิ่งที่ผมต้องกำรจำกพวกเขำก็เพียง

แค่ได้เห็นใบหน้ำและลักษณะท่ำทำงสักครั้งเท่ำนั้น

“พวกเขำนี่หรือ” เฉิงนั่วเลิกคิ้ว พยำยำมเหล่มองบุคคลที่อยู่ด้ำน

หลังโดยไม่หันไปให้เป็นที่สังเกต “อย่ำงไร?”

“เสีย่วเอ้อร์” ผมยกมอืเรียก เดก็หนุม่ผูท้�ำหน้ำทีบ่รกิรรบีวิง่เข้ำมำ

ด้วยสหีน้ำยิม้แย้มพร้อมกบัถำดใส่อำหำร “ขออภยัทีช้่ำ ต้องกำรอะไรเพิม่

เติมหรือขอรับนำยท่ำน”

“ไม่มี” ผมส่ำยหน้ำแล้วลุกขึ้นหยิบเงินวำงเอำไว้บนโต๊ะ “ข้ำติด

ธุระส�ำคัญ กับข้ำวที่ยังไม่ได้แตะพวกนี้เจ้ำก็เก็บเอำไว้กินเถอะนะ”

“เอ่อ...แต่ว่ำ...นี่...” อำกำรติดอ่ำงของเสี่ยวเอ้อร์ท�ำให้ผมเผลอยิ้ม

ออกมำ คำดว่ำเขำคงไม่เคยเจอกับอะไรอย่ำงนี้

แน่ละสิ จะมีไอ้บ้ำที่ไหนสั่งอำหำรมำเต็มโต๊ะแล้วลุกหนีไปเฉยๆ 

ไม่ยอมกิน

“ท�ำตำมที่บอกนั่นละ ข้ำกับสหำยต้องรีบไป” ว่ำพลำงผมก็หันไป

พยกัหน้ำให้เฉงินัว่ซึง่รีบลกุขึน้ยนื และก้ำวจ�ำ้ตำมผมออกมำอย่ำงว่ำนอน

สอนง่ำย

“นี่เจ้ำจะเอำอย่ำงไรกันแน่”

“นำยท่ำน ท่ำนคงไม่คดิจะใช้วธินีัน้...” ฉหีลงส่งเสยีงแทรกค�ำถำม

ของเฉิงนั่วขึ้นมำทันควันเล่นเอำเขำชะงักกึก ในขณะที่ผมพยักหน้ำกับ 

ตัวเอง

“เจ้ำคิดถูกแล้ว”

“ที่เจ้ำไปนั่งกินข้ำวสบำยใจเพรำะรู้ว่ำพวกเขำจะไปท่ีนั่น” เฉิงนั่ว

เดินมำดักหน้ำท่ำทำงคำดคั้น “เจ้ำรู้ได้อย่ำงไรว่ำพวกเขำจะไปที่นั่น”
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“คนที่ข้ำพูดคุยด้วยและสำมำรถช่วยให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ข้ำได้ไม่ได้

มีแต่เพียงท่ำน” ผมตอบ ก้ำวเท้ำไปข้ำงหน้ำไม่ยอมหยุดและไม่กลัวว่ำจะ

ชนเขำแม้แต่น้อย

เฉิงนั่วเดินถอยหลังในจังหวะเดียวกันพลำงท�ำท่ำคิด เห็นแล้ว 

น่ำกลัวว่ำจะสะดุดขำตัวเองหน้ำทิ่มตำย แต่เพรำะเขำเป็นคนตำยอยู่แล้ว

ผมจึงไม่ทัดทำน

“ลุงแก่คนนั้นหรือ” 

“ใช่” 

ก่อนหน้ำนี้ผมได้คุยเรื่องสัพเพเหระกับท่ำนลุงหลู อีกทั้งยังได้

เลียบเคียงถำมเรื่องเกี่ยวกับศำลต้ำหลี่และคนที่อยู่ที่นั่นมำพอสมควร

ยังไงศำลต้ำหลี่ก็เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประชำชน

พลเรือนพอสมควร ดังนั้นเรื่องรำวของสถำนที่และผู้คนในที่แห่งนั้นมัน

จึงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร

เท่ำที่รู ้คือ จ้ำวชว่อส้ำวชิงแห่งศำลต้ำหลี่เป็นที่เคำรพรักของ 

ชำวบ้ำนมำก ด้วยควำมที่เขำเป็นคนดีมีคุณธรรม อีกทั้งยังท�ำตัวติดดิน 

ไม่ถือเนื้อถือตัวเหมือนขุนนำงทั่วไป ส่วนน้องร่วมสำบำนหลี่ยวน ผู้มีชำติ

ตระกูลสูงส่งมำแต่ก�ำเนิดคนนั้นเองก็เช่นกัน พวกเขำเป็นที่นับหน้ำถือตำ

และเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชำวบ้ำนร้ำนตลำดเป็นอย่ำงดี เพรำะทั้งคู่มักจะ

แวะเวียนไปพบปะสังสรรค์กันที่ร้ำนนั้นเป็นประจ�ำในเวลำนอกรำชกำร

“แล้วอย่ำงไรต่อเล่ำ” 

เฉงินัว่...หมอนีช่่ำงซกัช่ำงถำมเหมอืนเจ้ำเฉนิเซยีงไม่มผีดิ เหน็แล้ว

อดคิดถึงไม่ได้เหมือนกัน

เฮ้อ ไม่น่ำเชือ่ว่ำพอไม่ได้ยนิค�ำพดูจำกปำกเสยีๆ ของเจ้ำหลำนชำย

แล้วจะรู้สึกเหงำๆ หูได้ขนำดนี้

แต่ช่ำงเถอะ กำรที่ไม่มีเด็กโตแต่ตัวนั่นอยู่ที่นี่ด้วยในเวลำนี้คงถือ

เป็นเรื่องดี ไม่อย่ำงนั้นละก็...หึๆ

เฉินเซียง + เฉิงนั่ว สองตัวเอำแต่ใจ + ช่ำงซัก พอลองบวกลบคูณ
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หำรค�ำนวณดูแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นก็คิดเอำเถอะครับ

“กไ็ม่อย่ำงไร...” ผมบอกนิง่ๆ ยืน่มอืไปจับไหล่เฉงินัว่ พรบิตำเดยีว

สิ่งที่ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำพลันกลำยเป็นก�ำแพงสูงในตรอกเล็กๆ แห่งหนึ่ง

“ที่นี่?” เฉิงนั่วแสดงท่ำทำงเหลอหลำอีกครั้ง

บอกตรงๆ ว่ำกำรหำจงัหวะหำยตวักลำงทีช่มุชนนีม่นัยำกมำก หำก

จะมำรออธบิำยให้เขำเข้ำใจคงเป็นเร่ืองสดุวสิยัทีจ่ะท�ำได้ เพรำะฉะนัน้จะ

ว่ำมัดมือชกผมก็ยอมรับละ

“ก�ำแพงศำลต้ำหลี่อย่ำงไรล่ะ”

ตอบพลำงผมก็โบกมือผ่ำนหน้ำเขำหนึ่งครั้ง ก่อนจะมองส�ำรวจ 

ผลที่เกิดขึ้น

“อะไร”

อมื คงจะดกีว่ำนีม้ำกถ้ำเลกิท�ำท่ำทำงเฟอะฟะอย่ำงนีซ้ะท ีไม่อย่ำง

นั้นใครมำเห็นก็คงไม่เชื่อว่ำคนคนนี้เป็นหลี่ยวนผู้ทะนงองอำจแน่ ต่อให้

หน้ำเหมือนแค่ไหนก็เถอะ

“เจ้ำ!” เฉงินัว่มองผมตำโต พลำงก้ำวถอยหลงัหนห่ีำงไปหลำยก้ำว

แล้วชี้มือมำ “ท�ำไม...”

“หำกเป็นจ้ำวชว่อกับหลี่ยวน กำรจะเข้ำไปในศำลต้ำหลี่ก็คงไร้ซึ่ง

ปัญหำ”

“ด้วยวิชำแปลงกำยขั้นสุดยอดของนำยท่ำน ต่อให้เทพคุ้มครอง

ประตูก็ไม่มีทำงมองออก ยอดเยี่ยมมำก” ฉีหลงส่งเสียงชื่นชม

“ที่เหลือก็คือท�ำตัวให้เป็นปกติเข้ำไว้” ผมเสริม เมื่อเห็นท่ำทำง

ประหลำดของหลี่ยวนซึ่งตัวตนจริงๆ ของเขำคงไม่มีวันท�ำ

“อ้อ อืม” เฉิงนั่วพยักหน้ำรัวๆ พลำงปรับเปลี่ยนท่ำทีให้นิ่ง

ผมให้เวลำเขำได้ท�ำควำมคุน้เคยกบักำรเป็นถงักัว๋กงผูม้ชีือ่เสยีงอยู่

ชั่วครู่ แล้วจึงพยักหน้ำให้เตรียมเริ่มแผนกำร

“ใต้เท้ำจ้ำว ใต้เท้ำหลี่” นำยทหำรที่เฝ้ำหน้ำประตูก้มค�ำนับเมื่อ

พวกเรำเดนิเข้ำไปใกล้ ผมพยกัหน้ำรับพลำงเหลอืบมองชำยในเครือ่งแบบ
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อกีสองสำมคนทีก่�ำลงัแปะป้ำยข้อควำมบำงอย่ำงอยูร่มิก�ำแพงหน้ำประตู

อีกด้ำนชั่วนำที แล้วจึงหันกลับมำยิ้มให้เขำ

“ข้ำกับถังกั๋วกงจะเข้ำไปสนทนำกันด้ำนใน พวกเจ้ำก็ดูแลดีๆ ล่ะ”

“ขอรับ”

ผมเดนิผ่ำนธรณปีระตไูปอย่ำงรำบรืน่เช่นทีค่ดิ ไม่ปรำกฏว่ำมอีะไร

มำขัดขวำง ระหว่ำงพยำยำมท�ำตัวให้เนียนก็ใช้ตำที่สำมมองหำเป้ำหมำย

ภำยใต้ควำมกว้ำงใหญ่ของสถำนที่ไปด้วย

“แล้วจะท�ำอย่ำงไรต่อไป”

หลังจำกทนเดินนิ่งเงียบสลับกับหันไปยิ้มตอบคนท่ีผ่ำนไปมำนำน

พอสมควร เฉิงนั่วก็หมดควำมอดทน จนตอ้งส่งเสียงกระซิบถำม พอดีกบั

ที่เรำเดินมำถึงห้องห้องหนึ่ง

“ห้องนี้ละ”

ผมถอืวสิำสะยืน่มอืผลกัประตแูล้วก้ำวเข้ำไป เฉงินัว่เดนิตำมเข้ำมำ

ติดๆ

สิ่งที่ปรำกฏแก่สำยตำคือชั้นหนังสือวำงเรียงรำยเต็มห้อง มีเพียง

ช่องว่ำงขนำดตัวคนเดินผ่ำนได้เท่ำนั้น เรียกได้ว่ำท้ังห้องขนำดใหญ่นี้ 

อัดแน่นด้วยต�ำรำม้วนหนังสือที่มำกมำยจนมองแล้วตำลำย

“มำกมำยปำนนี้เลยหรือ” เฉิงนั่วพึมพ�ำอย่ำงทึ่งๆ

อย่ำว่ำแต่เขำที่ทึ่ง ผมเองยังอดทึ่งไม่ได้!

คือต้องเข้ำใจนะครับว่ำต่อให้มีสำมตำอย่ำงผม ให้มองหำของที่

ต้องกำรในกองเอกสำรมำกมำยล้นหัวขนำดนี้มันก็ยังเป็นเรื่องยำกอยู่ดี 

โดยเฉพำะเรำไม่รู ้แน่ชัดว่ำของที่เรำต้องกำรมันคืออะไรและอยู่ใน

ลักษณะไหนกันแน่

“เรำจะเริ่มจำกตรงไหนดีหรือขอรับนำยท่ำน” ฉีหลงถำม น�้ำเสียง

ของเขำแฝงแววท้อกับสิ่งที่เห็นไม่ต่ำงกัน

“คงต้องดูจำกวันเดือนปีล่ำสุด”

ผมเดนิไปทีช่ัน้วำงทีว่่ำงอยูค่รึง่หนึง่ กองกระดำษทีถ่กูเยบ็เป็นเล่ม
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บนนั้นดูใหม่สุดรำวกับเพิ่งใช้ได้ไม่นำน ริมชั้นวำงด้ำนข้ำงแปะป้ำยบอก

วันเดือนปีของเอกสำรแบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ต่ำงจำกห้องสมุดโรงเรียน

เมือ่หยบิเล่มบนสดุออกมำอ่ำนจงึพบว่ำมนัคอืบนัทกึกำรตดัสนิโทษ 

ส่วนอกีด้ำนเป็นบนัทกึรำยชือ่นกัโทษ ข้อมลูวนัเดอืนปี ลกัษณะพเิศษต่ำงๆ 

ล้วนถูกบันทึกเอำไว้อย่ำงครบถ้วน มีแม้กระทั่งภำพเหมือน คงเก็บไว้เผื่อ

นกัโทษหลบหนหีรอืสญูหำยจะได้ตำมหำกนัถกูละมัง้ ถอืว่ำรอบคอบใช้ได้

ดีจริงๆ แบบนี้จะได้ง่ำยขึ้น

“พวกเจ้ำออกมำช่วยกันหำดูเถอะ”

ผมบอกฉีหลงและยกนิ้วสะกิดหูหลีจิงซึ่งหลับอุตุอยู่ในถุงผ้ำ พวก

เรำต่ำงแยกย้ำยไปยังส่วนต่ำงๆ ก่อนจะเปิดไล่หำส่ิงท่ีต้องกำรในบันทึก

แต่ละเล่ม และในขณะที่ทุกคนขะมักเขม้นกับสิ่งที่ท�ำ ผมก็นึกบำงอย่ำง

ขึ้นได้

“ท่ำนเจ้ำที!่” เพยีงเสยีงเรียกเบำๆ ร่ำงชำยชรำเครำขำวถอืไม้เท้ำ

คนหนึ่งก็ปรำกฏขึ้นตรงหน้ำ

“ท่ำนเทพเอ้อร์หลำง” ตำเจ้ำที่ท�ำท่ำจะก้มหัวคำรวะ แต่ผมรีบ

เข้ำไปประคองเสียก่อนเพรำะเกรงสภำพจะไม่ไหว

ท�ำไมต้องใช้แรงงำนคนชรำมำท�ำหน้ำทีเ่ป็นเจ้ำทีด้่วยกไ็ม่รู ้ผมละ

ไม่เข้ำใจจริงๆ แบบนี้ต่อให้มีอะไรบุกมำจะพิทักษ์รักษำสถำนที่ของตัวได้

มำกน้อยแค่ไหนกัน

“ไม่ต้องมำกพิธี ข้ำเพียงมีบำงอย่ำงให้ท่ำนช่วยเหลือ” ผมรีบบอก

จุดประสงค์

“ท่ำนมีสิ่งใดให้รับใช้โปรดบัญชำ”

“ท่ำนเคยพบเหน็วญิญำณดวงนัน้มำก่อนหรือไม่” ผมชี้ไปยงัเฉงินัว่

ที่ก�ำลังก้มหน้ำก้มตำเปิดบันทึกด้วยสีหน้ำเคร่งเครียด “ข้ำพบเขำท่ีนี่แต่

ควำมจ�ำสูญหำย ข้ำเพียงอยำกรู้ตัวตนของเขำว่ำในยำมเป็นมนุษย์นั้นคือ

ผู้ใด”

คุณตำเจ้ำที่หรี่ตำเพ่งแล้วเพ่งอีกอยู่เป็นนำนสองนำน จนเจ้ำตัว
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คงจะรู้สึกแล้วหันมำมองเต็มตำ แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ไม่ช่วยให้ดวงตำฝ้ำฟำง

ของคุณตำเจ้ำที่ดูแจ่มใสขึ้นแต่อย่ำงใด

“ขออภัยท่ำนเทพ ข้ำจ�ำไม่ได้ว่ำเคยมีคนลักษณะเช่นนี้ย่ำงกรำย

มำยังศำลต้ำหลี่”

จ�ำไม่ได้นี ่แปลว่ำคณุตำแก่แล้วเลยจ�ำไม่ได้ว่ำมีใครมำทีน่ีบ้่ำง หรอื

จ�ำไม่ได้เพรำะไม่เคยเห็นเฉิงนั่วที่นี่มำก่อนกันแน่ 

แต่คิดไปคิดมำคำดว่ำคงเป็นอย่ำงแรกมำกกว่ำ

“เช่นนั้นรบกวนท่ำนเพียงเท่ำนี้ ขอบคุณท่ำนมำก”

คุณตำเจ้ำทีค้่อมตวัให้ก่อนจะหำยวบัไปอย่ำงรวดเรว็พอๆ กบัขำมำ 

เพียงชั่วเสี้ยวลมหำยใจ ดวงตำที่สำมของผมก็ปะกับภำพอะไรบำงอย่ำง 

...อะไรที่เป็นปัญหำใหญ่ส�ำหรับเรำ

“เดี๋ยวก่อน”

“มีอะไรอีกล่ะ” เฉิงนั่วสะบัดหน้ำมำ สีหน้ำของเขำดูหงุดหงิด 

เต็มที่เมื่อถูกขัดจังหวะกำรตำมหำตนเอง

“จ้ำวชว่อกับหลี่ยวนก�ำลังมำ”

“หำ?” เขำหลุดอุทำนแล้วเดินปรี่เข้ำมำ “เช่นนี้แล้วทหำรยำมจะ

ไม่สงสัยหรือ ในเมื่อพวกเขำเห็นเรำเข้ำมำในรูปลักษณ์ของสองคนนั้น”

“ไม่ต้องห่วง เรื่องนั้นข้ำจัดกำรไว้แล้ว” ผมบอกอย่ำงสงบ ดีที่ดัน

ปิ๊งไอเดียขึ้นมำได้ตอนเห็นป้ำยประกำศนั่น

“จัดกำร?” เขำถำมด้วยน�้ำเสียงงุนงง

“ใช่”

เฉงินัว่นิง่ไปเลก็น้อย สหีน้ำของเขำคล้ำยอึง้กบัค�ำตอบของผมมำก 

ก่อนจะผ่อนลมหำยใจหนักๆ ออกมำหนึ่งที แล้วโบกไม้โบกมือบอกปัด

“เอำเถอะ จะจัดกำรอย่ำงไรก็แล้วแต่เจ้ำ แต่ตอนนี้เรำควรรีบไป

ใช่หรือไม่”

“ไม่” ผมบอกสั้นๆ อีกครั้ง

“ว่ำอย่ำงไรนะ!?” สีหน้ำของเฉิงนั่วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำจนน่ำขัน 
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แต่ผมก็ยังรักษำท่ำทีได้ดีเยี่ยมเช่นเคย

“เรำต้องอยู่ที่นี่ ถ้ำอยำกจะสืบเรื่องของท่ำนต่อ รวมทั้งเรื่องของ

ข้ำด้วย”

“อยู่งั้นหรือ แล้วจะอยู่อย่ำงไร”

ผมเหลือบมองฉีหลงกับหูหลีจิงที่เดินเข้ำมำสมทบ แล้วแย้มยิ้มให้

สีหน้ำเต็มไปด้วยเครื่องหมำยค�ำถำมของพวกเขำ

“ก็อยู่อย่ำงถูกต้องอย่ำงไรเล่ำ”

 

“เจ้ำนำมใดกัน”

“หยำงเอ้อร์หลำงคือนำมของข้ำ”

ผมเงยหน้ำขึ้นมองอนำคตเจ้ำนำยที่ก�ำลังท�ำหน้ำท่ีสอบสัมภำษณ์ 

ก่อนบอกชื่อแซ่ที่น่ำจะฟังแล้วสะดุดหูน้อยที่สุด

“ดูเจ้ำอำยุยังน้อย แน่ใจแล้วหรือที่จะมำสมัครเป็นบัณฑิตศำล 

ต้ำหลี่”

จ้ำวชว่อเป็นอนำคตเจ้ำนำยที่ท่ำทำงใจดีน่ำดู อำยุอำนำมก็น่ำจะ

เกอืบสีส่บิเข้ำไปแล้วแต่ยงัดไูม่แก่เท่ำไร แถมยงัไม่ว่ำอะไรแม้แต่น้อยเมือ่

ผมบอกว่ำเดินหลงทำงตอนเข้ำมำเพื่อจะสมัครเข้ำท�ำงำนเป็นบัณฑิต

ประจ�ำศำลตำมใบประกำศที่ติดอยู่ด้ำนหน้ำ

ส่วนทหำรรักษำกำรณ์...แน่นอนสิครับว่ำพวกเขำย่อมเข้ำใจไป 

ตำมนี้เช่นกัน

“ข้ำเหน็ในใบรับสมคัรทีปิ่ดไว้ด้ำนหน้ำกไ็ม่ได้ระบไุม่ใช่หรอืว่ำผูม้ำ

สมัครต้องมีวัยวุฒิเท่ำใด”

“แต่วยัวฒุย่ิอมบ่งบอกได้ถงึประสบกำรณ์และควำมรูค้วำมสำมำรถ

ในระดบัหน่ึง” ท่ำนผูส้มัภำษณ์บอกเรียบๆ แต่สำยตำยงัคงมองอย่ำงพนิจิ 

“เหล่ำบัณฑิตที่ท�ำงำนให้ศำลต้ำหลี่นั้นต้องท�ำงำนท่ีส�ำคัญและละเอียด

รอบคอบ เพรำะงำนนั้นเกี่ยวพันกบักำรตัดสินชะตำชีวิตของผู้อื่น ซึ่งห้ำม

มีข้อผิดพลำดอย่ำงเด็ดขำด”
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ช่ำงเป็นงำนทีโ่หดสิน้ด ีคดิดสูคิรับ ต่อให้เป็นเทพเจ้ำบนสวรรค์ยงั

มีพลำดพลั้ง แล้วนับประสำอะไรกับคนธรรมดำ เรื่องควำมผิดพลำดมัน

ก็ต้องมีบ้ำง...

แต่โอเค ก็พอเข้ำใจควำมหมำยของเขำอยู่

“เรื่องนั้นข้ำทรำบ และข้ำก็พร้อมให้ท่ำนทดสอบอยู่แล้ว”

จะมีอะไรเป็นผลดีที่จะท�ำให้เข้ำออกศำลต้ำหลี่ได้อย่ำงง่ำยดำย

เท่ำกับกำรท�ำงำนที่นี่อีกล่ะ ถึงตอนนั้นต่อให้เป็นเทพคุ้มครองประตูหรือ

ใครก็ห้ำมผมไม่ได้ ซ�้ำยังไม่ต้องใช้วิชำแปลงร่ำงให้เปลืองแรงอีกด้วย

“ดีแล้ว” ใต้เท้ำจ้ำวพยักหน้ำ “เช่นนั้นก็จงกลับไปก่อน อีกสำมวัน

จะมีกำรจัดทดสอบข้อเขียนและสอบทำงวำจำขึ้นท่ีนี่ ถึงเวลำนั้นเจ้ำจึง

ค่อยกลับมำอีกครั้ง”

ผมพยกัหน้ำพลำงหนัไปทำงหลีย่วนซึง่นัง่เป็นพยำนเงยีบๆ มำนำน

“ข้ำจะเป็นก�ำลังใจให้เจ้ำนะพ่อหนุ่ม ดูแล้วเจ้ำคงเป็นคนหนุ่มท่ี

อนำคตไกล หำกเจ้ำสอบผ่ำน ข้ำอำจจะขอตวัเจ้ำไปท�ำงำนพเิศษทีจ่วนข้ำ

ด้วย ดีหรือไม่”

“ขอบคุณ” ผมก้มคำรวะรับควำมเมตตำ ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นแล้ว

หยิบของสิ่งหนึ่งออกมำจำกอำกำศ ซึ่งคงไม่มีใครทันได้สังเกต “อำจจะ

ประหลำดไปบ้ำง แต่ข้ำอยำกให้ท่ำนรับสิ่งนี้ไว้”

ว่ำพลำงผมขยับเข้ำไปใกล้อย่ำงถือวิสำสะ ยื่นหยกประดับที่เพิ่ง

จัดท�ำขึ้นมำสดๆ ร้อนๆ ใส่มือหลี่ยวน ก่อนจะก้มหัวกล่ำวลำอีกรอบแล้ว

เดินออกมำ ไม่สนใจว่ำเขำจะรับเอำไว้หรือไม่ ไม่สนใจว่ำใครจะแสดง

ท่ำทำงสีหน้ำยังไงกับกำรกระท�ำของผม แม้แต่อนำคตเจ้ำนำยอย่ำง 

จ้ำวชว่อก็ตำม

เรื่องบำงเรื่องถึงอยำกบอก อยำกจะช่วย แต่สุดท้ำยก็ต้องอยู่ที่

ชะตำเจ้ำตัวว่ำจะมีบุญส่งเสริมหรือมีกรรมตำมทัน หยกประดับนั่นหำก

หลีย่วนรบัไว้กแ็ล้วไป แต่ถ้ำเขำละทิง้ อะไรจะเกดิขึน้ นัน่กค็งเป็นผลกรรม

ของเขำเอง
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อันที่จริงแม้จะฟังดูใจด�ำ แต่ผมคงไม่เข้ำไปยุ่งกับเรื่องของมนุษย์

คนอื่นอีก ต่อให้ตำที่สำมจะมองเห็นอะไรก็ตำมที

ไม่มีทำง...ไม่มีทำงที่ผมจะท�ำนอกเหนือหน้ำที่

หำกไม่เพรำะเขำผู้นี้คืออนำคตปฐมกษัตริย์แห่งรำชวงศ์ถัง

หำกไม่เพรำะเขำผู้นี้คืออนำคตพระบิดำของถังไท่จง หลี่ซื่อหมิน 

ผู้เป็นบุคคลส�ำคัญในประวัติศำสตร์

และเพรำะเหตุผลเหล่ำนั้น ผมจึงยอมให้เขำถูกใครก็ตำมใช้วิชำ

ไสยศำสตร์ต�่ำทรำมท�ำอันตรำยไม่ได้เด็ดขำด!

เฮ้อ...ท�ำไมถึงรู้สึกว่ำเจองำนช้ำงเข้ำเต็มๆ อีกแล้วก็ไม่รู้สินะ ไอ้

ตรัยเอ๊ย!

 

ใช่แล้วละ ผมเจอกับงำนช้ำงเต็มๆ แถมยังช้ำงหลำยตัวด้วย!

ซินต่าน ขุนนำงใหญ่ฝ่ำยปกครอง ผู้ซึ่งเป็นที่เล่ำลือว่ำคลั่งไคล้ใน

ไสยศำสตร์ทั้งที่มีกฎหมำยห้ำมชัดเจน แต่ด้วยอิทธิพลของเขำ อีกท้ัง

เพรำะยงัไม่มผีูใ้ดเป็นโจทก์ได้รบัควำมเดอืดร้อน เรือ่งนีจ้งึไม่เป็นทีเ่ปิดเผย

ถึงหูรำชส�ำนัก ข่ำวลือก็ยังเป็นเพียงข่ำวลือต่อไปไม่มีใครยืนยันได้

แต่ถ้ำถำมผมละก็...

ยนืยนัด้วยควำมซวยอนัคงทนถำวรเลยว่ำ ซนิต่ำนคนนี้ไม่ธรรมดำ 

หรือไม่ก็ชุบเลี้ยงคนที่ไม่ธรรมดำเอำไว้เป็นข้ำรับใช้

“ท�าไมเจ้าจึงไม่บุกเข้าบ้านซินต่านไปหาความจริงให้จบๆ  เลยเล่า 

เทพเจ้าอย่างเจ้ามีอะไรต้องเกรงกลัวด้วยหรือ” เฉิงนั่วพูดกรอกอยู่ใกล้หู 

แต่นั่นไม่ได้ท�ำให้ผมเสียเวลำเงยหน้ำหรือหันไปมองเพรำะยังคงง่วนอยู่

กับงำนส�ำคัญในมือ

“ข้ำไม่อยำกให้เกิดเรื่องใหญ่ในตอนนี้” ผมตอบเบำๆ แม้จะรู้ดีว่ำ

ด้วยอ�ำนำจเทพ ต่อให้ตะโกนคยุกค็งไม่มีใครได้ยนิเสยีงของพวกเรำกต็ำม

“เจ้ำคิดว่ำซินต่ำนนั่นร้ำยกำจเพียงนั้นเชียวหรือ ดวงตำของเจ้ำ

มองเหน็อะไร” หหูลจิีงกระโดดออกมำจำกถงุผ้ำ แล้วหย่อนก้นแปะลงบน
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โต๊ะ พวงหำงของเขำแกว่งไกวไปมำขณะเงยหน้ำมอง

“ข้ำไม่แน่ใจ” ผมบอกตำมควำมจริง ยังคงไม่ยอมวำงมือกับสิ่งที่

ท�ำติดพัน

เมือ่ยำมได้สมัผสัด้วยสำยตำและควำมรู้สกึ บ้ำนของขนุนำงซนิต่ำน

คนนั้นปกคลุมไปด้วยพลังบำงอย่ำง เป็นพลังที่แม้แต่ดวงตำพิเศษยังไม่

สำมำรถแยกแยะได้อย่ำงชดัเจน เพยีงแต่รบัรู้ว่ำมนัมอี�ำนำจมำกพอด ูซึง่

ถ้ำจะให้ไปมเีรือ่งท้ำตท้ีำต่อยกบัคนคนนัน้เพือ่เข้ำไปในบ้ำนทีก่ไ็ม่รูอ้กีว่ำ

มีของที่ต้องกำรอยู่จริงหรือไม่ คิดดูแล้วมันคงไม่ใช่ควำมคิดที่ดี ดังนั้น 

เรำจึงต้องยอมคว้ำน�้ำเหลว ถอยกลับไปตั้งหลักที่บ้ำนท่ำนลุงหลูโดย 

ไม่ได้ควำมคืบหน้ำอะไร

“เจ้ำไม่แน่ใจ?” หูหลีจิงเอียงคอ พลำงยกเท้ำขึ้นจับแท่งหมึกขยับ

ฝนเบำๆ ซึ่งท�ำเอำผมต้องหยุดมือจ้องมอง เพรำะมันเป็นภำพที่ไม่คิดว่ำ

จะได้เห็น

คิดดูสิครับ จิ้งจอกตัวหนึ่งก�ำลังใช้อุ้งเท้ำหน้ำฝนหมึกได้อย่ำง

คล่องแคล่ว น่ำสนใจจริงๆ ว่ำมันท�ำได้ยังไง

“อันที่จริงแล้วข้ำเองก็พอรับรู้ได้ว่ำบ้ำนนั้นมีอะไรแปลกๆ อยู่

เหมือนกัน” จิ้งจอกน้อยพูดต่อ ดึงผมออกจำกภวังค์ควำมคิดฟุ้งซ่ำน

“ในช่วงเวลำที่เรำยังไม่แน่ใจ ข้ำไม่อยำกลงมือท�ำอะไรที่อำจ

เป็นกำรหำเรื่องใส่ตัว”

ล�ำพงัทีท่�ำอยูน่ีก่น็บัว่ำหำเร่ืองใส่ตวัจนไม่รูจ้ะแก้กนัยงัไง ถ้ำขนืหำ

มำเพิ่มอีก มีหวัง...

“ข้ำเห็นด้วยกบันำยท่ำน” ฉหีลงออกควำมเหน็เพยีงสัน้ๆ ผมสงัเกต

เห็นเขำน่ิงเงยีบมำตลอดตัง้แต่กลบัจำกบ้ำนซนิต่ำน จนป่ำนนีย้งัหำโอกำส

ถำมไถ่จริงจังไม่ได้ ถึงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพรำะเมื่ออยู่ในร่ำงอำวุธหรือ

ช่วงฝังร่ำงอยู่กับผมเขำมักจะนิ่งเงียบเช่นนี้เสมอ แต่ไม่รู้ท�ำไมครำวนี้ผม

ถึงได้รู้สึกว่ำมันน่ำจะมีอะไรมำกกว่ำนั้น

“นี่เอ้อร์หลาง  ข้าว่าตรงนี้เจ้ายังเขียนไม่ดีพอนะ” สำยลมแผ่วๆ 
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และร่ำงเจือจำงที่จู่ๆ ก็โผล่มำข้ำงๆ ท�ำให้ผมละควำมสนใจจำกเจ้ำมังกิ

ชั่วครำว เกือบจะสวนหมัดใส่เจ้ำคนที่ชอบท�ำตัวเป็นชนวนให้คนอื่นหัวใจ

วำยตำย แต่พอนกึขึน้ได้ว่ำคนทีว่่ำนัน่เหลอืแค่ร่ำงวญิญำณ จงึได้แต่ผ่อน

ลมหำยใจหนักๆ ระบำยควำมอัดอั้น

“ตรงไหนที่ท่ำนว่ำยังไม่ดี” ผมถำมขณะวำงพู่กันลงบนแท่นฝน

หมึกแล้วยกกระดำษข้อสอบขึ้นมำอ่ำนทวน

เท่ำทีรู่ม้ำหน้ำทีข่องบณัฑติประจ�ำศำลกค็อืช่วยตรวจทำนหรอืเขยีน

ค�ำร้องทุกข์ให้ชำวบ้ำน แล้วจึงส่งไปยังเลขำฯ ของส้ำวชิงช่วยตรวจทำน

อีกขั้น ก่อนจะถึงมือของผู้พิพำกษำอีกที เป็นงำนต�ำแหน่งเล็กๆ เท่ำนั้น 

แต่ไม่รู้ท�ำไมข้อสอบถึงมีโจทย์กรณีศึกษำให้มำนั่งวิเครำะห์ตัดสินรำวกับ

เป็นผู้พิพำกษำซะเองด้วย

มำอยู่ยุคนี้แล้วแท้ๆ นึกว่ำจะหลีกเลี่ยงค�ำว่ำ ‘ข้อสอบ’ ได้ จนแล้ว

จนรอดก็ต้องวนมำเจอเข้ำอีกอยู่ดี เห็นอย่ำงนี้ผมไม่ใช่เด็กเรียนหรือ 

ชื่นชอบที่ต้องมำนั่งอ่ำนหนังสือสอบจนหัวฟูหรอกนะ

ถ้ำให้พดูตำมจริง ผมมนัเป็นประเภทต่อให้สอบหรอืไม่ชวีติกช็ลิได้

เสมอ ถือคติต้องท�ำสมองให้ผ่อนคลำย จำกนั้นค่อยอ่ำนหนังสือก่อนเข้ำ

สอบประมำณแปดชั่วโมงเป็นอย่ำงมำก มันถึงจะจ�ำเข้ำหัวสมอง

ผมจะชอบข้อสอบเชิงวิเครำะห์ เพรำะเรำสำมำรถใส่ควำมคิด

ทศันคติของเรำได้เตม็ทีแ่ละไปวดัดวงกบัควำมคดิทศันคตขิองอำจำรย์เอำ

ทีหลังว่ำจะจูนตรงกันบ้ำงหรือเปล่ำ รู้สึกตื่นเต้นไปอีกแบบ

แต่ทว่ำ...มีข้อสอบเชิงวิเครำะห์วิชำเดียวที่ผมไม่โอเคเลย นั่นก็คือ 

วิชำกฎหมำยนี่ละ

คือ ผมเรียนบริหำรฯ นะครับ จะให้มำนั่งท่องจ�ำกฎหมำยเป็น 

มำตรำตรงเป๊ะ ให้ตำยผมก็ท�ำไม่ได้

โดยเฉพำะพวกโจทย์ประเภท...นำยกอไปขโมยไข่นำยขอ นำยคอ

มำเหน็เหตกุำรณ์ช่วยนำยขอแย่งไข่คนืจำกนำยกอ แต่นำยกอไม่ยอม สอง

คนยือ้แย่งจนนำยคอท�ำไข่ทัง้หมดตกแตก นำยขอตกใจมำกเลยเผลอเตะ
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ไข่นำยกอจนไข่นำยกอแตก...

เห็นไหมครับ จะซับซ้อนไปไหน แค่อ่ำนเฉยๆ ยังชวนปวดหัวสิ้นดี 

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ต้องมำนั่งวิเครำะห์เจำะลึกเรื่องไข่ๆ อะไรนี่ว่ำตกลง

ใครผิดใครถูก ใครควรจะชดใช้ให้ใคร ตำมข้อกฎหมำยมำตรำไหน ผมก็

สิ้นใจตำยก่อนแล้ว

ลืมบอกไปว่ำโจทย์ข้ำงบนนั่นเป็นแค่กำรยกตัวอย่ำงนะครับ 

ข้อสอบบรรจุบัณฑิตศำลต้ำหลี่ยังไม่โหดระดับนั้น ผมจึงสบำยใจไปได้

หน่อย แต่นัน่ยงัไม่นบัเรือ่งทีผ่มต้องมำนัง่เขยีนพูก่นันีอ่กี ยงัโชคดอียูบ้่ำง

ทีถ่งึแม้ไอ้ตรยัจะเขยีนพูก่นัไม่เป็นแต่เทพเอ้อร์หลำงเขยีนเป็น ไม่อย่ำงนัน้

ละก็จอดไม่ต้องแจวกันละทีนี้

“ข้าว่าตรงจดุนีม้นัยงัไม่สมบรูณ์” เฉงินัว่ชีม้ำตรงบทวเิครำะห์ของ

ผมพลำงขมวดคิ้ว “อีกอย่าง แนวคิดและวิธีการเขียนตัวอักษรของเจ้าก็

ดูแปลกๆ”

ช่วยไม่ได้ ในตวัผมมนัมทีัง้แนวคดิแบบดกึด�ำบรรพ์ของเทพเอ้อร์-

หลำงและแบบคนสมัยใหม่อย่ำงเนตรตรัยอยู่รวมกัน พอตีผสมเข้ำไปมัน

ก็ต้องออกมำแปลกเป็นธรรมดำ และกับคนที่คุ้นเคยกำรเขียนอักษร

โบรำณมำกกว่ำอย่ำงเทพเอ้อร์หลำง จะเขยีนอกัษรสมยัใหม่ออกมำแปลก

ตำบ้ำงมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกัน

“ท่ำนเองก็บอกเองว่ำข้ำเป็นคนแปลก” ผมพูดพลำงวำงม้วน

กระดำษลง “ส่วนเร่ืองบทควำมนี่ ถ้ำข้ำอยำกท�ำให้มันผ่ำนมีหรือจะท�ำ 

ไม่ได้”

“นี่เจ้า...”

ก็อย่ำงที่เข้ำใจนั่นละครับ จริงๆ ถ้ำจะให้ง่ำยแค่ใช้วิธีลัดไปเลย 

ก็จบ แต่ติดอยู่ที่ว่ำกำรลงมืออย่ำงโจ่งแจ้งจะไปกระทบโสตประสำท 

ของเทพคุ้มครองประตู รวมทั้งอำจจะไปเหยียบตำปลำของท่ำนเจ้ำที่เข้ำ

เพรำะมำใช้อ�ำนำจในทีข่องพวกเขำ ถงึในฐำนะเทพเอ้อร์หลำง กำรก�ำรำบ 

พวกเขำจะท�ำได้ไม่ยำก แต่ไม่ท�ำเลยจะดีกว่ำ จะได้ไม่เป็นกำรสร้ำงศัตรู
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เพิ่มโดยใช่เหตุและลดกำรบั่นทอนอำยุขัยตัวเองไปในตัวด้วย

“ใกล้หมดเวลำแล้ว!” 

ทนัททีีเ่สยีงผูค้มุสอบดงัขึน้ ควำมเงยีบรอบๆ ตวัผมพลนัถกูท�ำลำย 

ภำยหลงัฉำกกัน้ระหว่ำงแถวผูเ้ข้ำสอบกลบัปรำกฏเสยีงพลกิกระดำษ วำง

พู่กัน ขยับแท่นฝนหมึก เสียงถอนใจและอีกต่ำงๆ นำนำเข้ำมำแทนท่ี 

ท่ำทำงหลำยคนคงก�ำลังรีบร้อนปั่นข้อสอบกันอย่ำงเต็มที่

ส่วนของผม...ก็ตำมเวรตำมกรรมแล้วกัน คิดได้เท่ำนี้ละ และคำด

ว่ำคงไม่มีอำรมณ์มำนั่งแก้เป็นแน่แท้ ดังนั้นจึงได้แต่จัดกำรคว�่ำกระดำษ

ข้อสอบลงและนั่งหำยใจทิ้งรอให้หมดเวลำ พลำงคิดไปว่ำควรจะท�ำยังไง

ต่อไปให้เวลำชีวิตของตัวเองไม่หมดเร็วก่อนวัยอันควรเหมือนเวลำท�ำ

ข้อสอบนี่

“เจ้ำไม่ควรท�ำเช่นนี้นะ!”

ผมเผลอสะดุ้ง ขณะก�ำลังเดินคิดอะไรเร่ือยเปื่อยไปตำมทำงเดิน

เพือ่กลบับ้ำน ถงึไม่ได้อยำกจะยุง่ แต่สำมญัส�ำนกึและควำมอยำกรูอ้ยำก

เห็นอันเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ก็ท�ำให้อดมองหำท่ีมำของเสียงซึ่งน่ำจะ

เป็นเสียงของเด็กผู้หญิงนั่นไม่ได้

“เจ้ำมำยุ่งอะไรด้วย!?” เสียงห้วนๆ กึ่งตวำดดังตำมมำ ผมค่อยๆ 

เดินตำมเสียงถกเถียงนั่นเข้ำไปในตรอกเล็กๆ ข้ำงทำงซึ่งตอนนี้แทบจะ 

ไร้ผู้คนเพื่อดูว่ำเกิดอะไรขึ้นกันแน่

“ข้ำกไ็ม่ได้อยำกยุง่ด้วย หำกไม่เพรำะเจ้ำก�ำลงัท�ำร้ำยสตัว์ไม่มทีำง

สู้”

“อิสตรีเช่นเจ้ำก็ใจอ่อนปวกเปียกเสียอย่ำงนี้” ผมมองเด็กผู้ชำย

แต่งตัวดผีวิพรรณสะอำดสะอ้ำนก�ำลงัยือ้ยดุอยูก่บัเดก็ผูห้ญงิทีด่แูล้วฐำนะ

น่ำจะไม่ต่ำงกนั ก่อนเลือ่นสำยตำไปทีห่มำน้อยสกปรกมอมแมมใต้อุง้เท้ำ

เจ้ำของค�ำพดู “มันกแ็ค่หมำตวัหนึง่ ถกูเตะถกูตนีดิหน่อยจะเป็นไรไป ใคร

ใช้ให้มันขโมยของกินในบ้ำนข้ำ” 



ถังถัง   41

ว่ำแล้วเดก็ผูช้ำยคนนัน้กอ็อกแรงผลกัคนทีย่ดึแขนตนเองไว้จนเสยี

หลกั ผมรบียืน่มอืเข้ำไปรบัร่ำงเลก็ๆ นัน้ไว้ไม่ให้กระแทกพืน้ ก่อนจะปรำด

เข้ำไปดงึตัวเดก็ชำยผูก้�ำลงัเงือ้เท้ำใส่หมำน้อยทีด่เูหมอืนว่ำขำข้ำงหนึง่จะ

บำดเจ็บจนไม่สำมำรถดิ้นรนหลบหนี

เห็นภำพแบบนี้แล้วยิ่งท�ำให้นึกถึงเห่ำฟ้ำ มันท�ำให้ผมไม่อำจนิ่ง

ดูดำยได้

“เจ้ำคนชั้นต�่ำ เจ้ำเป็นผู้ใดจึงบังอำจมำแตะต้องตัวข้ำ รู้หรือไม่ว่ำ

ข้ำเป็นใคร!?”

เอำอีกแล้ว ประโยคยอดฮิตส�ำแดงฤทธิ์อีกจนได้ เจ้ำเด็กคนนี้ท่ำ

จะสติฟั่นเฟือน ถึงไม่รู้ว่ำตัวเองเป็นใครจนต้องมำถำมคนอื่น แถมยังท�ำ 

ท่ำทำงกร่ำงซะอยำกจับมำตบกบำลสั่งสอน

“เด็กนี่มันเป็นใคร  น่าจับมาตบปากสั่งสอนให้หลาบจ�า” เฉิงนั่ว

ลอยตัวท�ำตำขวำงอยู่ข้ำงๆ แน่นอนว่ำไม่มีใครเห็นเขำ

“ข้ำเห็นด้วย” นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้ำจิ้งจอกตัวน้อยเห็นด้วยกับ

วิญญำณควำมจ�ำเสื่อม

แต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้ลงมือท�ำอะไร เด็กผู้หญิงคู่กรณีที่ยืนเยื้อง

อยู่ด้ำนหลังก็ก้ำวมำข้ำงหน้ำ แล้วยกมือฟำดเข้ำไปเต็มแก้มของเด็กปำก

ดี จำกนั้นจึงก้มลงอุ้มหมำน้อยบำดเจ็บขึ้น ขณะท่ีทุกคนก�ำลังตกอยู่ใน 

อำกำรอึง้กมิกี ่แม้แต่คนถกูตบเองยงัถงึกบัตำค้ำง ส่วนผมเผลอปล่อยมอื

จำกคอเสื้อเจ้ำตัวก่อเหตุตั้งแต่ตอนไหนก็ยังไม่รู้ตัว

เจอคนจริงเข้ำให้แล้วไหมล่ะ!

“คุณชำย!”

“คุณหนู!”

“ใครกันอีกล่ะนี่ วุ่นวำยเสียจริง” หูหลีจิงเปรยเอือมๆ ผมลอบ 

พยักหน้ำเห็นด้วย ตำก็มองสองหนุ่มสำวที่วิ่งกรูเข้ำมำที่เด็กชำยหญิง 

ทั้งสอง พร้อมทั้งละล�่ำละลักทักถำมด้วยท่ำทำงห่วงใย เท่ำท่ีฟังท้ังคู่น่ำ

จะเป็นคนดูแลหรือพูดง่ำยๆ คือคนรับใช้ของเด็กสองคนนี้
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“อำเผงิจดักำรเจ้ำนี่ให้ข้ำ มนักล้ำรังแกข้ำ” พอซกัถำมจดักำรธรุะ

กันเสร็จ เจ้ำเด็กน้อยที่ยังกุมแก้มขึ้นรอยแดงก็ชี้มือมำยังผมซึ่งยืนหัวโด่

ไม่รูจ้ะหลบไปไหน ระหว่ำงทีช่ำยหนุม่ชือ่อำเผงิคนนัน้หนัขวบัมำด้วยสหีน้ำ

เอำเรื่อง

“เจ้ำกล้ำรังแกคุณชำยของเรำงั้นหรือ!?”

ใคร!? ใครรังแกใครพูดให้มันดีๆ นะเฮ้ย!

“คุณชำยของเจ้ำต่ำงหำกที่รังแกผู้อื่น” เด็กผู้หญิงหน้ำตำน่ำรัก

เจ้ำของฝ่ำมือพิฆำตก้ำวออกมำขวำงหน้ำผม พลำงชี้มือไปที่คู่กรณีไม่มี

สนมำรยำท “เขำรังแกเจ้ำหมำน้อยนี่ และยังรังแกข้ำด้วย”

“คุณหนูเจ้ำคะ” สำวใช้รีบเข้ำมำดึงตัว ส่งสำยตำให้เจ้ำนำยหยุด

พูด ดูแล้วคงเกรงอ�ำนำจของอีกฝ่ำยไม่น้อย แต่ไม่ได้ผล เมื่อแม่หนูน้อย

ยังคงพูดต่ออย่ำงฉะฉำน

“พี่ชำยคนนี้ต่ำงหำกที่มำช่วยข้ำไว้”

“สุ่ยเซียน เจ้ำ...” คุณชำยน้อยหน้ำขึ้นรอยแดงไปครึ่งหนึ่งเหมือน

มรีอยปำนเป็นรปูมอือ้ำปำกค้ำงไปอกีรอบ จำกสำยตำแล้วเหมอืนจะส�ำนกึ

ผิดอยู่เหมือนกันที่ท�ำตัวไม่เหมำะสมต่อหน้ำคนพูดเสียงแจ้วๆ อยู่นั่น

“ท�ำไม มีอะไรจะแก้ตัวอย่ำงนั้นหรือ หรือเจ้ำจะปฏิเสธว่ำไม่ได้

ผลักข้ำ ไม่ได้ท�ำร้ำยหมำน้อยตัวนี้!?”

“ข้ำขอโทษเจ้ำก็ได้ ที่ส�ำคัญเมื่อครู่เจ้ำก็เอำคืนข้ำไปแล้ว ถือว่ำ

หำยกัน” พูดจบเด็กชำยก็สะบัดสำยตำเอำเรื่องมำทำงผม ท่ำทีประนี 

ประนอมตอนพดูประโยคเมือ่ครูก่บัสหีน้ำตอนนีม้นัสวนทำงกนัลบิลบั “แต่

กับเจ้ำนี่ข้ำจะไม่ยอม!”

“เจี้ยนเฉิง เจ้ำเป็นถึงคุณชำยตระกูลหลี่ เหตุใดจึงท�ำตัวเป็น

อันธพำลใช้อ�ำนำจของบิดำรังแกเขำไปทั่ว เจ้ำรู้หรือไม่ ท�ำเช่นนี้จะไม่มี 

ผูใ้ดรกัเจ้ำ ทกุคนจะต้องเกลยีดเจ้ำ” แม้น�ำ้เสยีงจะนิง่เรยีบ แต่ผลกระทบ

จำกค�ำพูดนั้นคงจะรุนแรงพอดู เพรำะสีหน้ำคนฟังถึงกับเปลี่ยนสี แต่ก็

เพียงชั่วพริบตำเท่ำนั้น



ถังถัง   43

“ช่ำงปะไร ต่อให้ใครไม่รักข้ำก็ช่ำง แต่มีคนหนึ่งที่ไม่ว่ำจะชอบจะ

รักหรือไม่ก็ต้องติดอยู่กับข้ำไปชั่วชีวิต นั่นก็คือคู่หมั้นอย่ำงเจ้ำ สุ่ยเซียน”

“ก็ถ้ำเจ้ำยังท�ำตัวเช่นนี้ ต่อให้ตำยข้ำก็ไม่มีวันแต่งกับเจ้ำ”

โอ้โห อะเมซงิมำกครับที่ได้เหน็เดก็อำยสุบิสองสบิสำมมำยนืเถยีง

กนัเรือ่งแต่งงำน เร่ืองชวีติคู ่ท�ำไมผมรูส้กึว่ำตวัเองอยูผ่ดิทีผ่ดิทำงแปลกๆ 

แบบนี้นะ

แต่จะว่ำไป ในแง่ยคุสมยัและวฒันธรรมมนักค็งไม่แปลกละมัง้ ใน

เมื่อคนยุคนี้มักจะแต่งงำนเร็ว ยิ่งพวกขุนนำงรำชนิกุล ถึงขั้นหมั้นหมำย

จองตัวเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำวให้ลูกกันตั้งแต่ยังไม่เกิดโน่น ปรำกฏกำรณ์คลุมถุง

ชนเข้ำขั้นวิกฤตชัดๆ

“เรื่องแต่งหรือไม่เอำไว้ทีหลัง แต่ข้ำต้องจัดกำรกับเจ้ำนี่ก่อน!”

เจ้ำเด็กไร้สัมมำคำรวะ! ตกลงกับแฟนไม่ได้แล้วยังมำลงท่ีคนอ่ืน

อีกแน่ะ ผมว่ำเฉินเซียงเลวร้ำยแล้ว มำเจอเด็กนี่ เจ้ำหลำนชำยกลำยเป็น

เด็กดีไปเลย

“เจ้ำจะจัดกำรอะไรข้ำ หอื?” เจ้ำเดก็ปำกดผีงะไปเลก็น้อยเมือ่เหน็

รอยยิ้มของผม ซึ่งก็อธิบำยไม่ได้หรอกว่ำมันออกมำในลักษณะไหน รู้แต่

ว่ำอำรมณ์ตัวเองตอนนี้ไม่ได้ดีมำกมำยสักเท่ำไร สืบเนื่องจำกอุปสรรค

ชีวิตมำกมำยที่ถำโถมและยังหำทำงออกไม่ได้นั่นละ

“ข้ำจะรำยงำนเรื่องนี้กับท่ำนพ่อของข้ำว่ำเจ้ำท�ำร้ำยร่ำงกำยและ

ล่วงเกินข้ำ!”

“ข้ำชักสับสน ตกลงคนที่จะจัดกำรข้ำเป็นบิดำเจ้ำหรือว่ำตัวเจ้ำ 

กันแน่” ผมพูดยิ้มๆ พลำงย่ำงเท้ำเข้ำไปใกล้ “แต่ก็ไม่น่ำแปลกใจ ในเมื่อ

เท่ำที่ดู...ตัวเจ้ำเองก็ไม่น่ำจะมีน�้ำยำมำท�ำอะไรข้ำได้”

ยังไม่ทันจบประโยคดี เจ้ำเด็กที่ตัวเตี้ยกว่ำผมหนึ่งช่วงไหล่คนนั้น

ก็พุ่งตัวเข้ำมำพลำงเงื้อหมัด หน้ำตำถมึงทึงบ่งบอกว่ำเชื้อไฟท่ีสุมเข้ำไป

ได้ผลชะงัด

“คุณชำย!” ข้ำรับใช้ที่ชื่ออำเผิงอะไรนั่นรีบวิ่งผ่ำนไปพยุงเจ้ำนำย
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ที่พุ่งลงตะครุบกบบนพื้นเต็มๆ เมื่อผมก้ำวเท้ำหลบหมัดนั่นได้ทันท่วงที

“ฮ่าๆๆ ดูหนา้เจา้เด็กนี่สิ ตลกชะมดั” เฉิงนั่วออกอำกำรข�ำแทบจะ

ลงไปนอนเกลือกกลิ้ง จนอดแปลกใจว่ำอะไรจะเส้นต้ืนได้ปำนนั้น มอง

แล้วชักอยำกจะข�ำตำม

“สมน�้ำหน้ำ อยำกปำกดีนัก” หูหลีจิงเสริม มีเพียงฉีหลงที่ยัง

เงียบกริบ ตกลงเจ้ำมังกิของผมเป็นอะไรกันแน่ ดูแปลกไปจริงๆ ด้วย

“เจ้ำ!” อำเผิงหันมำถลึงตำใส่ “เจ้ำกล้ำท�ำร้ำยคุณชำยของข้ำ!”

อ้ำวเฮ้ย! เอำตำข้ำงไหนดวู่ำผมไปท�ำร้ำยคณุชงคณุชำยปำกไม่สิน้

กลิน่นมผงนัน่ เห็นๆ อยูว่่ำเจ้ำเดก็นัน่มเีจตนำท�ำร้ำยร่ำงกำยคนอืน่แต่ดนั

พลำดเอง ให้ทกุข์แก่ท่ำนทกุข์ถงึตวัเอง จะมำโทษเจ้ำทกุข์ได้ยงัไงล่ะคร้ำบ!

“ถ้ำข้ำจะท�ำ...แล้วจะท�ำไม” อันที่จริงผมก็อยำกจะปฏิเสธ แต่ใน

เมื่ออยำกมีเรื่องก็ย่อมได้

“ขะ...ข้ำก็จะ...จะ...”

ติดอ่ำงท�ำไมล่ะครับ จะท�ำอะไรก็บอกมำสิ ก�ำลังรออยู่

“จะท�ำไม!?” ผมถำมย�้ำเสียงแข็งพลำงย่ำงเท้ำเข้ำไปใกล้อีกก้ำว 

สองนำยบ่ำวสะดุ้งโหยง ลุกลี้ลุกลนช่วยดึงตัวกันขึ้นจำกพื้น แล้วก้ำว 

ถอยหลังออกห่ำงแต่ยังไม่วำยชี้หน้ำส�ำทับ

“ฝำกไว้ก่อนเถอะ จ�ำเอำไว้ว่ำครำวหน้ำข้ำจะไม่ปล่อยเจ้ำ!”

สคริปต์นี้มันเฝือไปหรือเปล่ำ คิดมุกใหม่ๆ บ้ำงก็ได้นะ

“ไม่จ�ำเป็นต้องฝำก” ผมพูดช้ำๆ แล้วก้ำวเพียงก้ำวเดียวเข้ำถึงตัว 

ยื่นมือยึดคอเสื้อทำงด้ำนหลังของเจ้ำของค�ำพูดชวนน่ำเบื่อนั่นเอำไว้ 

“จัดกำรกันวันนี้ให้จบไปเลยน่ำจะดีกว่ำ”

“เหวอ! เจ้ำ!” ท�ำไมต้องท�ำหน้ำท�ำเสียงเหมือนเห็นผีด้วยครับ หัด

กล้ำหำญหน่อยส ิกล้ำเหมอืนตอนทีรั่งแกสตัว์ไม่มทีำงสูน่้ะ “ปล่อย! ปล่อย

ข้ำ!”

“ปล่อยคุณชำยข้ำเดี๋ยวนี้นะ ไม่เช่นนั้น...”

“จะท�ำอะไรกท็�ำ ไม่ต้องเสยีเวลำข่มขู”่ ผมถลงึตำใส่ลิว่ล้อทีย่นืสัน่
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อยู่ไม่ห่ำงแบบจัดเต็ม ไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนำไม่ใช่ผีเสียหน่อย “ทำงที่ดี

ถ้ำหำกจะหำใครมำช่วย ก็พำคนที่มีควำมสำมำรถพอมำด้วย มิเช่นนั้นข้ำ

ก็ไม่รับประกันว่ำคุณชำยเจ้ำจะยังอยู่ดีมีสุขอยู่หรือไม่”

“อำเผงิ ไปตำมคนมำช่วยข้ำเรว็!” เจ้ำเดก็ปำกดดีิน้ขลกุขลกัในมอื

ผม คงคิดว่ำก�ำลังถูกผู้ร้ำยจับตัวเรียกค่ำไถ่ละมั้ง “ตำมท่ำนพ่อ ตำม 

ท่ำนพ่อมำช่วยข้ำ!”

“ขะ...ขอรับ คุณชำย” ว่ำแล้วข้ำรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็วิ่งปรู๊ดหำยลับไป

ในทันที

เอำละ ทีนี้ก็...

“เอ้อร์หลาง เจ้า...” ผมหมนุตวัพร้อมกบัลำกเจ้ำเดก็น้อยนัน่ตดิมอื

มำด้วย แต่กลับต้องชะงักเพรำะพบกับใบหน้ำซีดๆ ที่ครำวนี้ซีดจนไม่รู้จะ

บรรยำยควำมซีดยังไงลอยคว้ำงขวำงอยู่ “เจ้าน่ากลัวจริงๆ”

“เจ้ำเพิ่งรู้หรืออย่ำงไร นี่ละตัวจริงของเอ้อร์หลำงจ�ำเอำไว้ แล้ว

ทีหลังก็อย่ำไปล่วงเกินเขำเข้ำล่ะ”

ผมเลกิสนใจเจ้ำหนึง่ตนกบัอกีหนึง่ตวัทีก่�ำลงัพล่ำมวพิำกษ์วจิำรณ์

ผมด้วยเรือ่งทีฟั่งแล้วสดุจะไร้สำระ แล้วหนัมำทำงผูร่้วมเหตกุำรณ์อกีคน

“พี่ชำยท่ำนนี้ ข้ำขอบคุณที่ท่ำนช่วยข้ำ” เด็กหญิงตัวน้อยก้มหัว

คำรวะอย่ำงงดงำมพร้อมกบัมองมำด้วยแววตำกงัวล “ดแูล้วท่ำนคงไม่ใช่

คนเมืองนี้ จึงยังไม่ทรำบว่ำท�ำเช่นนี้ท่ำนอำจจะเดือดร้อนได้เพรำะเขำ 

หำใช่คนธรรมดำ”

ผมว่ำผมเจอคนไม่ธรรมดำมำเยอะจนไม่รูส้กึตืน่เต้นแล้วละ เพรำะ

ฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร นอกเสียจำกคนไม่ธรรมดำคนนี ้

มีควำมพิเศษในเรื่องท�ำตัวน่ำเป่ำกบำลให้แยกได้ทุกๆ ห้ำนำที เหมือน 

ตอนนี้ไง...

“ใช่” คนไม่ธรรมดำข่มขู่ด้วยแววตำแข็งกร้ำวทั้งที่ยังอยู่ในก�ำมือ

ของผม “บิดำข้ำจะต้องจัดกำรเจ้ำ!”

“ข้ำรู”้ ผมบอกยิม้ๆ พลำงจดักำรดงึตวัเดก็ปำกมำกเข้ำมำลอ็กคอ
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เอำไว้ ส�ำทับต่อด้วยน�้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง “และเพรำะข้ำ

รู้ ข้ำจึงไม่กลัว”

“เพรำะเหตุใดกัน” คุณหนูตัวน้อยสุ่ยเซียนลูบหัวสุนัขในอ้อมแขน

แล้วเอยีงคอจ้องมองมำด้วยแววตำใคร่รู้ ทัง้ทีถ้่ำเป็นคนอืน่คงออกอำกำร

เกรงกลัวไม่มำกก็น้อย น่ำแปลกดีเหมือนกัน

“หำกบิดำของเขำคือหลี่ยวน ก็ย่อมวำงใจได้ว่ำเขำจะให้ควำมเป็น

ธรรมและไม่เข้ำข้ำงคนผิด แม้คนผู้นั้นจะเป็นบุตรชำยของตน” ผมพูด

พลำงก้มลงกระซิบที่ข้ำงหูเจ้ำเด็กปำกดีที่ตอนนี้ก�ำลังตัวสั่นเป็นลูกแมว 

ตกน�้ำ 

“ท่ำนคิดเช่นข้ำหรือไม่เล่ำ คุณชำยหลี่เจี้ยนเฉิง”




